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Songau parodą 
Į Paryžių?

Keletas kritiškų lankytojo pastabų
Mažame Bavarijos miestelyje, netoli Alpių 

pašlaičių esančiame Šongaue, tikriau sakant, 
gretimame Altenštadte, per mėnesį vykusi 
Baltijos tautų paroda ir lygiagrečiai vykęs 
meno festivalis jau baigti. Į šią tolimą, ne 
visai patogiai pasiekiamą vietovę per mėnesį 
suplaukė apie 10.000 svečių. Tai gražus skai
čius, tačiau turint galvoje Baltijos tautų įvai
rių sričių laimėjimų reprezentacijos svetim
šalių tarpe reikalą, atrodo, ją būtų turėję 
aplankyti bent dešimteriopai tiek žmonių. Dėl 
organizacinių, propagandinių ir kt. klaidų ir 
net aiškaus apsileidimo iš kai kurių mūsų 
viešojo gyvenimo organų pusės (tai smulkiau 
nagrinėti nėra šio straipsnelio uždavinys), pa
roda negalėjo visai pasiekti savo tikslo. Vis 
dėlto ji kad ir propagandiniu tautinės repre
zentacijos požiūriu yra atlikusi' didžiulį darbą 
ir už tai jos rengėjams priklauso didi padėka 
— iš lietuvių čia minėtini Songau lietuvių ko
miteto pirm. dr. Virkutis su savo bendradar
biais šongauiečiais ir visa nenuilstamai, deja, 
tik pačiomis paskutinėmis rengimo dienomis 
dirbusia dailininkų grupe. Pastaruoju metu 
atėjusios žinios apie šios parodos dalies per
kėlimą į Baden-Badeną, vėliau net į Paryžių 
•— visa tai patvirtina.

Kokie gi bendri Songau pabaltijiečių pasi
rodymų įspūdžiai? Aplamai, labai geri. Tu
rint galvoje sunkias, ypač iš lietuvių pusės, 
rengimo sąlygas, reikia pripažinti, kad paroda 
iš viso darė gerą įspūdį, daugeliu atveju prisi
dėjo prie teigiamos trijų tautų kultūrinės ir 
kt. propagandos, kalbant gi paskirai apie lie
tuvišką skyrių, irgi maloniai nuteikė, nors čia 
neapsieita ir be didesnių trūkumų.

Parodos patalpos (buv. aviacijos mokykla, 
garažai) puikios visais atžvilgis — ir vidaus 
ir išorės. Erdvu, šviesu (stiklinės sienos), ne
tolimų Alpių vaizdai — tokių sąlygų neturėjusi 
ir Paryžiuje buvusi Baltijos paroda. Retas 
svečias tikėjosi „tokiam užkampy" rasti pa
našią impozantišką parodą — gal todėl dau
gelis ir privengdavo leistis į kelionę parodos 
pasižiūrėti.

O ’’i — verta didelio dėmesio. Estai, paro
doje groję pirmuoju smuiku ir sudarę Šongau 
DP daugumą (jų ten bus apie 600, gi lietuvių 
vs apie 90 ir tie patys apgyvendinti už trijų 
kilometrų), sugebėjo geriausiai ir pasirodyti. 
Jų svariausias ginklas parodoje — diagramos. 
Turėdami vietoje bene 5 dailininkus ir iš ank
sto reikiamai įvertinę parodos reikšmę, jie pa
sirūpino savo skyrių įrengti galimai vaizdžiau 
ir rūpestingiau. Tas rūpestingumas itin ryš
kus jau istoriniame skyriuje. Diagramomis — 
jos atliktos nepaprastai kruopščiai, sąžiningai 
ir net sąmojingai — bei žemėlapiais jie paro
dos svečią sugebėjo rište pririšti prie savo 
skyrių. Tinkamas vaizdingumas diagramose, 
maketuose ir pan. čia pasirodė ypač naudingas 
pavaizduojant ne tik savo krašto istoriją, bet 
ir nepriklausomybės meto pasiekimus, kultū
ros gyvenimu pradedant ir ekonomika, preky
bos laivynu baigiant.

Jei šios puikiosios diagramos taip gražiai 
ir vaizdžiai mums parodė kaimyninės Estijos 
laimėjimus, nepasakytume, kad jos buvo vy
kusios pavaizduojant visų trijų tautų vietą 
Europos kultūros ir-ekonominiame gyvenime. 
14 diagramų (ir čia jos skoningai, sumaniai 
atliktos) stengtasi parodyti, kad daugely sti- 
čių, pav., mokyklų, studentų, paštų, geležin
kelių, knygų leidimo ir pan. Estija su Latvija 
užima vienas pirmųjų vietų Europoje, Lietuvą 
palikdamos žymiai užpakalyje, maždaug šalia 
Jugoslavijos >.. Iš. maždaug 14 sričių tik dvie
jose pirmauja Lietuva — arklių ir kiaulių pa
lyginamajame skaičiuje su krašto gyvento
jais ... Sako, estai žinių apie Lietuvą ieškoję 
kažin kokiose senose enciklopedijose ir mūsų 
Statistikos specialistai visai nesidomėję paro
dos reikalais. Tad gal ir nestebėtinas šis mū
sų krašto „kiaulinimo“ faktas. Bet ar negali
ma buvo viso to išvengti’

(Pabaiga 5 pusi.)

Apšaudytas amerikiečių aerodromas
AP pranešimu, gen.' Mark W. Clarkas bir

želio 12 d. du kartu protestavo prieš rusų nai
kintuvų šaudymą į- amerikiečių aerodromą 
Tulline, prie Vienos. Rusų kariuomenės vado 
pavaduotojas Vienoje pareiškęs, jog jis jokių 
incidentų nežinąs.

Toliau pranešama, kad raudonosios armijos 
vadas atsisakęs atidaryti tiesioginį kelią iš 
Vienos į amerikiečių aerodromą prie Tullino,

Tėvynės ilgesy prisiminimais atgyja senojo Kauno vaizdai: Vytauto Bažnyčia ir Katedra 
visuomet mus guosdavo ir stiprindavo.

Didieji vyrai vėl susirinko
Ką duos Paryžiaus konferencija?

Ir vėl keturių didžiųjų galybių užsienių 
reikalų ministerial susirinko Paryžiun spręsti 
lemiamų klausimų, nuo kurių sprendimo pa
reis vienokia ar kitokia Europos tautų ir pa
dėties būklė. Šioje-konferencijoje numatoma 
Svarstyti šias svarbiausias problemas:

Triesto ir Venecia Julia priklausomu
mas, Italijos reparacijų, kolonijų bei 
Dodekanezo salų likimas, Dunojaus nau
dojimas, Sovietų Sąjungos ekonominių 
sutarčių, sudarytų su Balkanų valstybė
mis, panaikinimas ir laisvų prekybinių 
ryšių atstatytas, Vokietijos ir Austrijos 
politinio ir ūkinio gyvenimo sutvarky
mas, sutarčių sudarymas su Italija, Bal
kanų valstybėmis ir Suomija.

Per šias kelias konferencijos dienas dar ne
buvo išnarpliota nė vieno sunkesnio klausimo, 
tik gana nuoširdžioje atmosferoje buvo suda
ryta darbotvarkė, į kurią įtrauktas ir Austri
jos klausimas, dėl kurio Molotovas praėjusį 
kartą nenorėjo kalbėti.

Sovetų sutikimas Austrijos klausimą 
įtraukti į darbotvarkę laikomas lyg nauju po
sūkiu Sovietų politikoje.

Paskutinėmis žiniomis, Sovietai esą' nusi
leistą Triesto klausimu, t. y., sutiksią jį arba 
Italijai perleisti arba sutarptautinti. Bymes 
uždarame ratelyje pareiškęs, jog Triestas esąs 
principinis klausimas, o principiniais klausi
mais jis niekad ir jokių kompromisų nedarąs.

Nors nuotaika ir atmosfera konferencijos 
pradžioje laikoma gera, Maskvos spauda, kaip 
praneša Associated Press, Vakarų Sąjungi
ninkus vadina „reakcionieriais ir taikos prie
šais“. Ar tokios pastabos lengvins darbą — 
tenka suabejoti.

Jei konferencijai nepasisektų paminėtų 
klausimų išspręsti, pasaulis gali suskilti į dvi 
stovyklas, į du blokus — Rytų ir Vakarų. 
Rytinis blokas, vadovaujant Sovietų Sąjungai, 
jau galima sakyti, yra sudarytas ir kariškomis 
bei ūkinėmis sutartimis surištas. Sovietų Są
junga ir toliau veikia. Štai, neseniai gauta 
žinių, kad Rusija užmezga diplomatinius san
tykius su Argentina, su kuria tų santykių ne
buvo nuo 1917 metų, nuo bolševikų revoliuci
jos. Toks jų užmezgimas, su fašistine vyriau
sybe, kurią taip traktavo Sovietai iki pasku
tinio momento, parodo, kad Sovietams esmę 
sudaro ne fašizmas ar diktatūra, bet politinis 

nors tai pats gen. Clarkas buvo prašęs. Šis 
kelias jau prieš mėnesį esąs uždarytas.

Rusai, atsisakydami atidaryti kelią, moty
vuoja tuo, jog tas kelias esąs perkrautas rau
donosios armijos transporto iš Austrijos ir pa
pildomas susisiekimas apsunkintų jo tvarky
mą tiek, kad nebūtų galima išvengti susi
dūrimų. 

siekimas. Diplomatinis ryšys su Argentina, 
reikia laukti, bus ; apildytas prekybine sutar
timi, per kurią galės reikštis ir politinė įtaka.

Kaip žinoma, tarp Argentinos ir JAValsty- 
bių nebuvo gerų santykių, kaip jų nebuvo 
ir su Rusija, bet ši pastaroji greičiau susi
prato ir užbėgo Amerikai už akių. Rusi a 
nori balansuoti pietinėje Amerikoje, ka?' 
Europoje.

Nepagrįsti gandai
Paskutiniu metu buvo pasklidusių Euro

poje gandų, jog amerikiečių kariuomenės da
liniai išdėstomi strateginiuose punktuose, nes 
esą raudonoji armija koncentruojama. Dėl to
kių gandų, kaip praneša AP, USFET viešųjų 
reikalų pulk. Įeit. Norman Spowel pareiškė, 
jog amerikiečių kariuomenės judėjimas Vo
kietijoje yra susijęs su pakeitimais ir naujais 
apgyvendinimais.

Tokių ir panašių gandų buvo pasklidę ir 
Paryžiuje, kur kalbama, jog amerikiečių ka
riuomenė „gali būti“ aliarmo būvyje, nes ru
sų daliniai esą koncentruojami pietų rytinėje 
Vokietijoje.

Amerikos kariuomenės kalbėtojas oficialiai 
paneigė pasktydusius gandus, kad Sąjungi
ninkų kariuomenė peržengusi Morgano liniją 
(Italijos-Jugoslavijos pasienyje). Jis, be to, 
dar pridūrė, kad JAValstybių karinės įstaigos 
Morgano liniją laiko tarptautine siena, kuri 
neturi būti pažeista.

Neblogesnių gandų yra atklydusių ir Iš 
Bagdado. Pagal juos, Amerikos kariuomenės 
divizijos esančios išsikėlusios ties Basrah. KI-

Iškilusių klausimų painiavoj
Po pirmosios konferencijos

Kai kas sako, kad pirmoji Paryžiaus kon
ferencijos dalis pasibaigė pilnu sutarimu: su
sitarta atidėti visus klausimas sekančiai sesi
jai. Gal tai tikrai vienintelis būdas spręsti 
neišsprendžiamas problemas ir kompromisų 
neprileidžiančius ginčus. Apie tos konferen
cijos pradžią vienas Paryžiaus laikraštis taip 
buvo pranešęs savo skaitytojams: „Nuomonių 
skirtumai, tai yra Konferencija, prasidėjo“...

Tikrai, Jungt. Valstybių, Dfdž. Britanijos, 
Prancūzijos ir Sov. Sąjungos užs. reik, minis- 
terių susitikimo pirmoji dalis praėjo nuomo
nių skirtumų ir griežto skirtingų interesų gy
nimo ženkle. Nesusitarta pozityviai nė dėl 
vieno svarbesnio punkto, nors šį kartą Molo
tovas bandė naudoti ir kitą taktiką, ne tą, 
kaip anksčiau Maskvoje ir Londone, kur so
vietų delegacija nesutikdavo'pasitraukti nė 
per centimetrą iš savo užimtų pozicijų. Ne 
veltui jau iš anksto buvo pranašaujama, kad 
Jungt. Valstybės nebeeisiančios nuolaidų ke
liu.

Prancūzija, jau pačioje pradžioje, nori pa
sinaudoti konferencijos teikiama proga ir iš-

A. P. Jasas

Apte Teisybės itytsi
Numirs tauta Teisybės ilgesiu- 
kas melsis, o Viešpatie, už mus? 
Gailiai ant kryžiaus amžius kybosi 
prieš melą, prieš demono jausmus...

Už ką, lyg Kaino sūnūs, klaidžiosim?
Ak, smelkiasi žodžiai padrikai!
Kas žudė — savo žemėn glaudžiasi, 
o mūsų — kur sodai, kur laukai?

Nutrenkus karo žygių nuodėmes, 
vėl kelsis jų tėviškė visa.
O mes, o Viešpatie, kaip guodėmės 
tavąja Teisybe ir Šviesa!...

Kieno valia mums taiką atveda? 
Aš tremtinio vieškely alpstu!

XO jei... o jei palenks į paklaidą 
jis-demono balsas iš Rytų...

Praskris balandžiai mūsų kryžkeles, 
pažįstamos kregždės praplevens —» 
tik ilgesiys rauda suklyktelės, 
sukniubus ant svetimo akmens.

Bet vis, į Vakarus parimusi, 
kol Nemunui kelias nuokalnus, 
gyvens tauta Teisybės ilgesiu, 
kaip ašen — jos nedalios sūnus.

tais pranešimais, kurie taip pat nepatvirtinti 
ir nepatikrinti, Britų karo departamentas taip 
pat pradėjęs kontroliuoti kai kurias karines 
Sirijos stovyklas, kurios karo pabaigoje bu
vusios evakuotos, ir kad britų daliniai būsią 
grąžinti atgal į Siriją. Šie gandai išplaukia 
iš Arabų Lygos akcijos Palestinos klausimu.

Ko siekiama šiais įvairiais gandais, neleng
va numatyti. Vienas Paryžiaus konferencijos 
Amerikos delegatas užklaustas pareiškęs, jog 
jis nenorįs komentuoti, iš kur tokie gandai 
kylą. Todėl ir mes juos paliekame Associated 
Press atsakomybei.

Porinkiminės nuotaikos
Praėjus Prancūzijoje ir Italijoje rinkimams 

į steigiamąjį seimą, Europos Vakarai kiek 
lengviau atsiduso. Tiek vienur tiek kitur rin
kimus laimėjo nuosaikusis demokratinis blo
kas. Kairysis sparnas, arba komunistai, kurie 
siekia proletariato diktatūros ne tik neatlaikė 
savo turėtų pozicijų, bet Ir šiek tiek pralai
mėjo (Prancūzijoje) vietų skaičiumi parla
mente.

Demokratinio flango laimėjimas įneša dau
giau pastovumo politikoje ir siekia gerų san
tykių su kaimynais. Taip Prancūzija, laimė
jus katalikų partijai, pradeda kalbėti apie pa
sitarimus su Ispanija dėl kaimyninės sienos 
atidarymo. (Šis faktos rodo, kad demokratai 
ieško susitarimo). Net ir de Gaulle pradėjo 
viešai kalbėti, pareikšdamas savo politinį cre
do dėl dviejų rūmų sistemos parlamento ir dėl 
žymiai daugiau galios suteikimo prezidentui. 
Jis, be to, reikalauja ir amerikietiškąją kon-. 
stituciją įvesti Prancūzijoje.

kelti tarptautinėn platformon jai senai rūpi
mą vakarinių Vokietijos sienų klausimą. Jai 
svarbu išgauti Reino ir .Ruhro kraštų išskyri
mą iš- centrinės Vokietijos administracijos. 
Anglo-saksai sutiktų šį klausimą svarstyti, bet 
jie reikalauja sujungti jį su jų širdžiai arti
ma Austrijos problema, kuri tampriai susijusi 
su Čekoslovakiją spaudžiančių replių sutrum
pinimu, Dunojumi, priėjimu prie Viduržemio 
jūros. Rusai, principe sutikdami svarstyti Vo
kietijos problemas, griežtai priešinasi jų su
jungimui su Austrijos klausimais: jiems daug 
parankiau išlaikyti Dunojaus-pakrantėse mi- 
litarinės okupacijos rėžimą, teikiantį jiems 
pilną rekvizicijų laisvę ir, kas dar svarbiau, 
militarinio "bei politinio pobūdžio pirmenybių 
Balkanuose. Molotovas net nekalba apie Au
strijos evakuaciją sutikdamas nebent atitrauk
ti Raud. Armijos dalinius iš Bulgarijos, jei 
anglo-saksai analogiškai pasielgtų Italijoje.

Rusai turi ir savo revendikačijų. Sovietų 
vyriausybė vis aiškiau perima Romanovų pa
likimą užsienio politikos srityje; Molotovo to-:

(Nukelta į 7 pusi.)
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Lietuvių gyvenimas

„Čiurlionies“ ansamblis Šveningene
Š. m. gegužės 12 d. UNRRA Sveningene 

šventė savo metinę šventę, šita šventė suta
po ir su stovyklos įsikūrimą naujose patalpose. 
Pažymėtina, kad. čia pabaltijiečiai ir lenkai 
įsikūrė labai modemiškoje mokykloje, moder
niškiausioje visam Viurtembergo.

UNRRA-os vadovybė pasistengė šventę 
atšvęsti kuo iškilmingiausiai. Sukviesta daug 
svečių, kurių tarpe buvo aukštų kariuomenės 
ir UNRRA-os pareigūnų. Pati patalpa puikiai 
dekoruota ir papuošta tautinėmis vėliavomis.

Šventę paįvairino stovyklos gyventojai, ku
rių kiekviena tautybė išėjo su programa. Į 
šias tautų varžybas stojo lietuviai, latviai ir 
lenkai.

Varžybų programa tęsėsi 3 valandas. Len
kai dainavo ir grojo smuiko solo, šoko- tauti
nius šokius, deklamavo eilėraščius. Eilė dai
nelių išpildė atvykęs iš Šrambergo vyrų kvar
tetas. Latviai turėjo iš Rotveilio pasikvietę 
45 asm. chorą, kurio nuobodoka programa už
truko kone ištisą valandą. Lietuvius apvaini
kavo Mikulskio vadovaujamas „Čiurlionies“ 
ansamblis.

Tai buvo šaunus ansamblio pasirodymas. 
Vadovo Mikulskio disciplina dvelkė ne tik iš 
visumos, bet ir iš paskirų smulkmenų. Jau 
pats greitas tempas, nepaprastai greiti scenoje 
pasikeitimai, dalyvių laikysena gražiai atesta
vo lietuvius. Dainos, tautiniai šokiai, kanklės 
lavėte žavėjo svečius. Triukšmingi aplodis
mentai palydėjo kiekvieną pasirodymą ir pra
šė pakartot, pakartot........ Čiurlionies“ an-

AMBERGAS
• Š. m. gegužės 26 d. mūsų stovyklą, vaikų 
pirmos komunijos proga, aplankė J. E. Vysk. 
Brizgys. Ta pačią dieną įvyko spektaklis. Bu
vo suvaidinta J. Strazdo „Sugrįžo“.
• Gegužės 31 d. pakvietus amerikiečiams, 
Meno Kolektyvas davė atskirą dainų ir šokių 
montažą amerikiečių kariams „American Red 
Cross“ patalpose.
• Birželio 4 d. vakare įvyko skautų laužas, 
kurio metu gražus būrys jaunimo davė skau
tišką įžodį. Po oficialiosios dalies skautai pa
šoko, padainayo ir kitaip palinksmino susirin
kusius, stovyklos gyventojus.
© Pradžios mokyklos bei progimnazijos mo
kiniai paleisti vasaros atostogų. Jų vietoje 
suolus „trina“ suaugusieji, kuriems įsteigti 
kursai 4-rių klasių cenzui įgyti. Kursus lanko 
25 asmenys.
© Šiuo metu teoretinę šoferių kursų dalį bai
gė jau dvi laidos. Beliko tik atlikti važiavimo 
praktika, kuri dėl negaunamo leidimo pirktai 
mašinai susitrukdė.

St. Liogys 
WEHNENAS

Wehniečiai lietuviai nepasitenkina savo 
stovykla, bet pradėjo reikštis ir plačiau už jos 
sienų. Balandžio 6 d. J. Krumino su „Pabaig- 
tuvėm** išdrįso jie pasirodyti ir svetimtaučių 
akyse — Oldenburgo valstybiniame teatre.

Po pavykusio spektaklio Oldenburge, per 
atvelykį wehniečiai pajudėjo į Gross Hessepą, 
už 100 kilometrų, kur jų laukė tūkstantinė 
lietuvių stovykla. Be „Pabaigtuvių“, solistas 

samblis nublankino kitų pasirodymus. UN
RRA-os direktorius ansamblį nepaprastai 
įvertino, į jo knygą įrašydamas:

„Būčiau labai patenkintas jus matydamas 
Paryžiaus scenoje".

Pažymėtina, kad tą pačią dieną ansamblis 
buvo labai didelė staigmena bažnyčioje per 
prancūzų pamaldas. Galingas ir melodingas 
„Pulkim ant kelių“ sujudino visą bažnyčią. 
Viena po kitos sugiedotos giesmės jausmingai 
maudė širdis... Minia šia staigmena buvo taip 
sujaudinta, kad mintimis tikrai nutolo nuo 
maldos, o tik atsisukusi į vargonus iki pabai
gai sekė ansamblio dalyvius.

Įdomios kai kurios smulkmenos. Komiteto 
pirm. adv. J. Valaitis ansamblio vadovą Mi
kulskį pristatė prancūzų karo kapelionui, vie
nuoliui Ąomonier kelias minutes prieš pat pa
maldas. Kai pastarajam buvo pasisiūlyta gie
doti pamaldose, tai šis su abejingumu davė 
sutikimą, feet neiškentė nepaklausęs, ar cho
ras galės atsakyti į „Dominus vobiscum“ ir 
1.1. Kapelionas vis dėlto nebuvo apviltas. 
Matomai ir jį lietuviškai ir taip puikiai su
giedotos giesmės tiek giliai paveikė, kad jis, 
nutraukęs šv. Mišias, per evangeliją iš saky
klos rado reikalo susirinkusiems pristatyti lie
tuvių ansamblį.

Gegužės mėn. 13 d. ansamblis davė viešą 
koncertą. Kaip visur, taip ir čia ansamblis 
turėjo labai didelį pasisekimą. Dar ir šian
dien ansamblio Sveningene buvimas sudaro 
gyvų įspūdžių temą... J.Valaitis

J. R. Simanavičius dar padainavo keletą daly
kėlių solo. Programa susilaukė nuoširdaus pu
blikos įvertinimo.

Iš gauto spektaklių pelno įsigyta įvairių 
scenai reikalingų elektros įrengimų, kuriuos 
anksčiau teko skolintis iš Oldenburgo teatro.

Wehniečių meno mėgėjų kuopelės vadovas 
ir režisierius J. Štreitas — visas kuopelės pul
sas, kuris savo nuolatiniu triusu per trumpą 
laiką pasiekė visai puikių vaisių. Nemažiau 
pastangų Įdėjo ir choro vadovas p. Sinkevi
čius, tautinių šokių vadovė p. Atienė ir visas 
darnus meno kolektyvas, per 70 asmenų.

Al. Gintautas
Vaistininkų suvažiavimas

Lietuvių tremtinių bendruomenėje esama 
apie 70 lietuvių vastininkų. Š. m. gegužės 
25—26 d. Manau lietuvių stovykloje įvyko vai
stininkų suvažiavimas, kuriame dalyvavo 25 
vaistininkai. Suvažiavime buvo svarstomi or
ganizaciniai profesiniai ir profesinio pasitobu
linimo reikalai, nutarta vaistininkams susior
ganizuoti. Išrinkta Vokietijoje esančių lietu
vių formacininkų (vaistininkų) taryba iš sep
tynių žmonių: J. Makauskis — pirmininkas, 
M. Norkus — vicepirm., L. Gerdvills — se
kretorius ir K. Mažonas, K. Cesekas, C. Ban- 
kauskas ir A. Mačius — nariai. Suvažiavimas 
skatina jaunuosius profesiniai tobulintis. Nu
tarta įsteigti pašalpos fondą ir rūpintis lietu
viams vaistininkams surasti darbo. Taip pat 
nutarta imtis iniciatyvos steigti lietuviams 
farmacininkams laboratoriją ir pradėti au
ginti vaistinguosius augalus.

A. Dangerutis

A. a. Martynas Glažė
Regensburge po ilgos ligos balandžio 20 d. 

mirė veiklus Klaipėdos lietuvis Martynas 
Glažė. Tš gimtojo krašto ištremtas ir bū
damas silpnos sveikatos, M. Glažė ilgą laiką 
turėjo bastytis iš vieno Vokietijos krašto į 
kitą. Sirgdamas džiova, turėjo kelis mėnesius 
gulėti Švandorfo ligoninėje ir mirė nuo šir
dies nusilpimo. Klaipėdoje M. Glažė, kilęs nuo 
Kairių, dirbo ilgus metus apskrities valdyboje 
sekretoriumi. Jis visą laiką aktyviai darba
vosi lietuviškose organizacijose, dainavo chore 
ir bendradarbiavo lietuviškiems laikraščiams. 
Užėjus vokiečiams, jis buvo iš tarnybos at
leistas ir net iš krašto ištremtas. Jis be galo 
ilgėjosi savo mylimos tėvynės ir norėjo ją dar 
kartą pamatyti. Jo linkėjimas nebeišsipildė. 
Jo kapas, supiltas Regensburgo kapinėse, liks 
liudininku tos skriaudos, kurią mums, mūsų 
tautai, padarė gobšūs, nekultūringi priešai, 
norėję pavergti visą pasaulį. J. Grigolaitis

„Sietynas“ vėl koncertuoja
Per 30 koncertų davęs Bavarijos lietuviams 

meno kolektyvas „Sietynas“ iš Wiurzburgo 
persikėlė į Kirchheimą. Gegužės 18 d. čia jis 
suruošė pirmąjį koncertinį spektaklį, į kurį 
atsilankė UNRRA-os direktoriai ir karininkai.

Pirmojoje programos dalyje pasirodė miš
rus choras ir-dainininkai V. Zmuidzinas ir N. 
Grudzinskienė, padainavę keletą lietuviškų 
dainų. Toliau, pagal A. Škėmos scenarijų, pir
mosios dalies programa vyko prie seno ma
lūno, kur mišrus ir vyrų chorai, tautinių šo
kių šokėjai, pavizdavo šventadienio' popietę 
prie malūno, kur jaunimas susirinkadavo pa
šokti ir padainuoti. Su šiuo malūnu jaunimui 
teko atsisveikinti svetimiesiems jų tėvynę už
plūdus. Pirmoji dalis grynai lietuviška — 
tautinė.

Antroje dalyje veiksmas vyko bare (sce
narijus Škėmos, muzikinis apipavidalinimas 
V. Jančio). Čia lengvos muzikos šlagerių jun
ginys, kur dalyvavo orkestras, choras, atskiri 
dainininkai (Grudzinskienė, Cypienė, Jurčiū- 
tė, Zmuidzinas) ir vyrų kvartetas, turėjo gry

„Sietyno“ tautinių šokių trupė dar iš to meto, kai šis kolektyvas turėjo savo buveinę 
Wuerzburge

M. Sauliaus sonatų vakaras
Š. m. birželio 17 d. Dilingenb miesto teatro 

salėje solistas Mykolas Saulius, akomponuo- 
jant vokiečių žinomai pianistei Kitty von 
Teuffel, davė cello sonatų koncertą. Progra
moje buvo Ludwig van Beethoveno Sonata 
A-Dur (op. 69), Johannes Brahmso Sonata E- 
moll (op. 38) ir Richard Strausso Sonata F- 
Dur (op. 6). Pilnutėlė teatro salė programą 
priėmė šiltai, nepašykštėjo gėlių.
• S. m. birželio 1 d. Dilingeno m. teatro sa
lėje, duodama šokio koncertą, šoko buv. Vil
niaus operos šokėja Elena Kepalaitė.
© Vos porą mėnesių pasirgęs, š. m. birželio 
9 d. mirė vietinės lietuvių kolonijos gyvento
jas Jonas Brinkmanas, 26 metų amžiaus. Bir
želio 11 d. įvyko iškilmingos laidotuvės, ku
riose laidojimo apeigas atliko evang. kun. 
Pauperas. Velionies palaikai palaidoti Dilin
geno miesto kapinėse.

nai operetinio pastatymo pobūdį. Tai buve 
savotiškai įdomi atskirų muzikinių gabalų 
pynė.

Pirmoje dalyje N. Grudzinskienė padaina
vo ariją iš operos „Bohema“ ir V. Zmuidzinaa 
su choru ir orkestru vyno dainą iš operos 
„Cavaleria Rusticana“.

Akomponavo ir tarpinę muziką paruošė 
koncertmeisteris S. Kalvaitis.

Pastebėtina, kad „Sietynas“ padaręs pa
žangos. Aktoriui A. Škėmai įsijungus į ko
lektyvą, aiškiai jaučiama režisieriaus ranka. 
Tik kai kurios scenos gal kiek koreguotinos, 
vengiant pigaus efekto ir šaržo (moters iššū
kis vyrams pirmojoj dalyj).

Kolektyvą sveikino UNRRA-os dir. Mau- 
geot, komiteto pirm. Karvelis ir kt Solistams, 
dirigentui, režisieriui, choro vadovui, tautinių 
šokių vadovui, dailininkui ir visam kolekty
vui įteikta gėlių.

Gegužės 19 d. koncertas buvo kartojamas. 
Tą dieną į spektaklį daug atvyko lietuvių iš 
apylinkės miestelių. js.

(13) Balys Galdžiūnas

Pakeliui i mirti
Nuėjęs į darbovietę ir prižiūrėtojui baran

tis su kitais kaliniais, įspraudžiau laišką pra
einančiam pro šalį meistrui į delną. Sis tuoj 
įsikišo į liemenės kišenę ir, kaip niekur nieko, 
nuėjo šūkaudamas, kad mes negerai dirbame. 
Tą dieną man buvo gerą. Gavau ir pirmąjį 
sumuštinį. Jį pasidalinau pusiau su dr. D. Bet 
Vieno sumuštinio buvo tiek maža, kad abu 
pradėjom meistrą beveik keikti. Sis, tur būt, 
nujausdamas, kad dviems badaujantiems kali
niams tikrai nėra ko valgyti, rado reikalo pa
sakyti, kad už poros dienų prasidės nauja sa
vaitė,- tada ateis naujas, geresnis prižiūrėtojas. 
Tada bus galima atnešti tiek, kad abu būsime 
sotūs. Rytojaus dieną, man dirbant nuošaliau, 
meistras pakišo du sausainiukus i^ pasakė, 
kad jojportfelyje yra keli sumuštiniai, kad ten 
esą ir bulkučių. Visa tai buvo beveik kaip 
pasaka*. Kalbėti apie sumuštinius su lašiniais 
ir bulkutes po tiek skaudžiai alkanų dienų — 
tai kalbėti apie pasakos šalis, į kurias tuoj 
gali pakliūti. Diena ėjo. Sulaukėm pietų, 
praėjo pietūs — o meistras vis nesiteikia pa
rodyti mums .žadėtų bulkučių. Pradėjom be
veik nervuotis ir įtarinėti, kad mus apgaudi
nėja. Mes nieko kito ir negalėjom galvoti — 
prieš akis'' stovėjo tik valgis ir valgis. Bet 
mūsų džiaugsmui, meistras pasišaukė dr. D. 
ir pasakė, kad iš būdos atneštų ten esantį 
piūklą. Girdėjau, kaip patylomis užsiminė ir 
apie sumuštinius. Siunčiamasis nuėjo nepa
prastai greitai. Būdoje užtruko kiek ilgiau ir, 
kaip vėliau paaiškėjo, tik todėl, kad greit jų 
negalėjo susikišti į kišenės taip, kad nebūtų 
Jokių žymių., Būda nuo mūsų darbovietės bu
vo už kokių 200 metrų. Tos savaitės prižiūrė
tojas buvo skrupulingas tvarkos atžvilgiu ir, 
lukterė’ęs kelias minutes, pats nuėjo į būdą. 
Kada pamačiau į tą pusę slenkantį prižiūrė

toją, rimtai susirūpinau. .Radau progą tuoj 
atkreipti ir meistro dėmesį. Mačiau, kad ir jis 
nervinosi. Po kejių minučių dr. D. grįžo iš
raudęs. Grįžo ir prižiūrėtojas plūsdamas, kad 
jis jau iš ryto sekęs dr. D., kcida iš vienos į 
kitą vietą pernešėm elektros kabelį. Jis būk 
matęs, kad dr. D. vis nuo kitų kalinių atsitik
davęs ir stengėsi laikytis arčiau tvoros, kur 
buvo civilinių gyventojų judėjimas. Bet tai 
buvo tik liguista prižiūrėtojo vaizduotė. Nei 
jis sukosi apie tvorą nei nuo kitų norėjo at? 
siskirti. Tas prižiūrėtojas jau kartą buvo gu
lėjęs bepročių ligoninėje ir galvoje matęs vi
sokių nebūtų vaizdų. Kad’atimtą maistą mes 
galėjom gauti iš kitur, prižiūrėtojui netilpo 
galvoje. Kadangi ir pats užpultasis pasiaiš
kino, kad maistą gavęs pfer tvorą iš ne
pažįstamos ‘moteriškės, prižiūrėtojas save lai
kė dienos didvyriu ir nepaprastai geru ka
lini saugotoju Toks pirmas nepasisekimas 
kėlė rimtų galvojimų: ar meistras neatsi
žadės savo pažado, ar prižiūrėtojai nepra
dės mūsų labiau sekti, ar mes vėl ne lik
sime be jokių ryšių. Tą visą dieną mes 
dirbom gilioje duobėje, kibirais traukdami ten 
subėgusį potvynio metu purvą. Dr. D. iš kel
nių ištraukė dar neatimtus du sumuštinius. 
Jie liko per kratą tokioje vietoje, kur prižiūrė
tojui buvo nepatogu tikrinti. Suvalgėm krūp
čiodami, kad ir tų neištrauktų iš mūsų rankų. 
Grįždami iš kalėjimo manėm, kad viskas taip 
dar nesibaigs. Bet klydome. Buvo tik tokios 
pasėkos, kad pora dienų iš meistro nieko ne
gavom ir kad tas kaštavo didelį nervų įtem
pimą. Bet praėjo dar kelios dienos — į darbą 
mus prižiūrėti, keikti ir mušti atėjo geresnis 
prižiūrėtojas įr viskas užsimiršo. Mes mau
dėmės toj prakeiktoj duobėj, kur dažnai tek
davo stovėti vandenyje ir šaltyje iki baisaus 
drebulio.

Atsirado ir daugiau pažįstamų Landsbergo 
gatvėse. Išvažiavus žmonai atsirado dr. D. 
brolis. Vieną dieną pasirodė ir kiti pažįstami,

pranešę, tikrai būtume visi atsiėmę. Neišven
giamai į kalėjimą būtų atsisėdusi ir mano 
žmona. Tai buvo didelės rizikos žygis vokie
čių kalinimo sąlygose, kada mums nebuvo jo
kių galimybių net išcenzūruotą laišką para
šyti. Su tuo pasimatymu dar pagyvėjo mūsų 
ryšiai. Atsirado naujų reikalų. Rašėm dažnai 
ir įvairiausiais klausimais. Tuos laiškus ne
šiojom įvairiausiose drabužių siūlėse paslėpę 
ir paduodavom meistrui, kada tik prižiūrėtojų 
akys nuo mūsų nukrypdavo. Pagaliau mūsų 
ryšiai nuėjo tiek toli, kad prieš Kalėdas pra
dėjom iš „Eltos“ žmonių gauti ir pčlitines ap
žvalgas. Gavom ir eilę žemėlapių, per meistrą 
parsekė vėl pasimatyti su žmona, pradėjom 
dažnai gauti laikraščių. Mes pradėjom vėl įsi
traukti į įvykių svarstymą ir svarstymui jau 
turėjom minimalinius duomenis. Pradėjau iš
siųsti ir savo parašytus kalėjiminio gyvenimo 
rašinius. O jų buvo jau susirinkusi nemaža 
krūva. Įdėdavau rašinius į laiškų ritulėlį ir 
perduodavan meistrui, kad atiduotų žmonai ir 
jos rankose išliktų, nes man visada jie suda
rydavo didelį pavojų. Ypač, kad frontui braš
kant reikėjo vengti bent kukiu skaudesnių 
reiškinių, kurie gali pakenkti ir, einant į pa
baigą, užtraukti nelaimę.

Artėjo Kalėdos. Mes visi buvom tikėję, 
kad Kalėdoms bus pasibaigęs karas. Bet vo
kiečiai laikėsi kietai ir užsispyrę. Mes šalom 
darbe ir vis laukėm kaip beįmanydami, kad 
tik greičiau baigtųsi tos visos velniavos. Iki 
to laiko, nors temperatūra jau buvo kritusi 
iki 12 C; mes nebuvome gavę net pirštinių. 
Kojos buvo beyeik basos. Per meistrą iš žmo
nos, gavau megztuką, pirštines, kojines. Nors 
iš šalies vis gaudavau po sumuštinį, bet Šim
kus ir varginąs fizinis darbas čiulpte čiulpė 
jėgas. Mes aštuonių kilogramų plaktais ir kal
tais kalėme ir kalėme iki 50 cm įšalusią že
mės plutą. Būdavo, per dieną išsikali iki pa
laidos, neįšalusios žemės, o per ųaktį vėl įšąlą, 
ir vėl iš ryto aikvojam sunkiai besukaupįamą

kurie norėjo mus pamatyti ir padėti. O po 
trijų savaičių atvažiavusiai žmonai meistras 
pažadėjo suorganizuoti pasimatymą. Ir tikrai 
tą pažadą išpildė. Tuoj po’ pietų meistras 
mūsų koloną padalino į dvi dalis. Su viena 
kolona toli nuo mūsų darbovietės nuėjo dirbti 
prižiūrėtojas. Mes likom devyni. Dirbdamas 
gerai mačiau, kaip netoli vaikščioja mano 
žmona ir du vyriškiai. Vienas iš jų buvo adv. 
D., o antrasis inž. Z., kurio nepilnametis sūnus 
taip pat buvo kalinamas už nelegalių lapėlių 
platinimą. Meistras, tik iš akių dingus pri
žiūrėtojui, man ir dr. D. liepė eiti paskui jį 
su kastuvais. Mus privedė prie tvoros. Iš 
antros tvoros pusės tuoj atsirado mūsų lau
kiantieji. Susitikimas tokiose sąlygose nepa
prastai jaudino. Žmona šluostės ašaras ir pa
sakojo visą ilgesį, dedamas pastangas išva
duoti, sutinkamas kliūtis, visišką kai kurių 
lietuvių neveiklumą. Pasakojau savo vargą, 
guodžiau būti tikrai, kad pasimatysim laisvėje, 
ir galėsiu,bent dalimi atsilyginti už didelį jos 
pasiaukojimą. Kalbėjomės beveik pusvalandį, 
dairydamiesi į visas puses, kad niekas nepa
matytų. Pasimatymui vieta buvo tikrai blo
ga. Gatve važiavo ir pėsti ėjo, o mes kalbė
jomės greta, uždengiami patvoriuose augan
čių krūmų. Ir per tą pusvalandį, kada reikėjo 
skirtis, liko nepaprastai daug nepasakyta ir 
nepaklausta. Išsiskyrėm jaudindamiesi. Ji 
nueidama prašė, lead iš vjsų dvasinių jėgų 
laikyčiaus, kad dės 'visas pastangas man pa
gelbėti. Prašiau visur būti atsargiai, kad neį
kliūtų arba, važinėdama tolimą kelią, nenu
kentėtų nuo nuolatinių oro puolimų. Lygiai 
kiek tas pasimatymas- sugraudino, tiek pat ir 
sustriprino. Vėl atsirado naujų jėgų laikytis, 
kad ir sunkiausiose sąlygose, degti tikėjimu 
gyventi, nors gyvenimui nebuvo minimalių 
sąlygų. Meistras, kuris tą pasimatymą organi
zavo, neabejotinai gavo nemažai materialinės 
naudos, bet turėjo ir nemažą riziką. Jei tą 
pasimatymo sceną būtų kas matę iš šalies ir
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Kas iškeliauja ir kas lieka Europoje?
Kazys Veržikas

Du klausimai šiandien jaudina kiekvieną 
lietuvį tremtinį: kada grįšime į laisvą tėvy
nę ir kur pasidėsime iki to iššvajoto grįžimo? 
Kai kam, ypačiai tiems, kurie nenori mus su
prasti ar net yra piktai mūsų atžvilgiu nusi
teikę, .atrodo nelogiška: norime .grįžti į tėvynę 
ir norime nuo jos toliau bėgti. Žinoma, tai 
yra visai naivus užmetimas. Juk matome, kad 
ir karo pajėga neretai esti priversta užleisti 
dalį ar nąf visą savo ginamą šalį priešui. Ir 
jos gi niekas nepakaltina, kad ji atsisako nuo 
savo krašto. Priešingai, tokie atsitraukimai, 
nors jie yra ir labai skaudūs, dažnai perorga
nizuoja ir sukaupia tolimesnei kovai būtinai 
reikalingas didesnes jėgas.

Mes ne savo noru traukėmės iš tėvynės, 
ne saito noru galvojame apie emigraviirtą iš 
Europos. Tai laiko sudarytos mums tragiškos 
sąlygos. Visi tie, kurie išmintingai saugo savo 
gyvybę, savo asmeniškas fizines ir dvasines 
pajėgas, tuo pačiu stiprina mūsų tėvynės atei
ties galimumus. Atėjus lemiamai valandai, 
kiekviena kūrybinė lietuyiška pajėga bus ne
paprastai brangi. Daug brangesnė, negu mes 
dabar sau galėtumėm įsivaizduoti.

Emigravimas į svetimus kraštus iš viso nė
ra nei naujas nei absoliučiai smerktinas daly
kas. Emigruodavo kitos tautos, emigruodavo 
ir lietuviai. Dabar gi matome, kad mūsų se
nieji emigrantai, ypačiai Amerikos lietuviai, 
pasdarė kuone
vienintelis moralinis ir medžiaginis ramstis 

lietuviams
šioje klaikioje gadynėje. Atrodo, kad Ameri
kos lietuviams bus dar kartą lemta suvaidinti 
didelį (ijįkart gal net lemiamą) vaidmenį Lie
tuvos laisvės atkovojimo ir lietuvių tremtinių 
gyvybių išsaugojimo srityje. Taigi savaime 
emigracija nėra smerktinas, o daugeliu atvejų 
net absoliučiai palaimingas dalykas.

'tačiau šį kartą emigravimas iš Europos 
nėra nei paprastas nei normalus įvykis. Mes, 
lietuviai tremtiniai, neturime užmerkti akis 
prieš tai, kad Europoje dabar vyksta pasaulio 
istorijoje retai girdėto masto

tautų kilnojimas ir kilnojimasis.
Juk karo metu buvo apskaičiuojama, kad į 
Vokietiją buvo atvežta net apie 10 milijonų 
svetimtaučių darbininkų. Dabar gi vėl ap
skaičiuojama, kad apie 10 milijonų vokiečių 

. turi grįžti iš rytų (ir kitur) į Vokietiją. Šiuo 
metu apskaičiuojamą, kad Vokietijoje ir Au
strijoje (daugiausia UNRRA-os globoje) yra 
apie vieną su viršum milijoną žmonių, kurie 
dar laukia savo likimo. Manoma,' kad jų tarpe 
yra apie 200.000 pabaltijiečių. (Tai apitikrė 
statistika. Yra ir kitokių apskaičiavimų.) Jei
gu prie to dar pridursime „kilnojimus“, kurie 
šiuo metu vyksta iš rytinių Europos valsty
bių į Sibirą ir kitus tolimus rytų kraštus ir 
atvykstančius iš rytų naujus kolonistus, tai 
tikrai nebesuklysime tvirtindami, kad šitas 
tautų kilnojimasis turės
lemiamos istorinės reikšmės Europos veidui 

gal net ir visai nebetolimoje ateityje. Ta reikš
mė kažin ar nebus labai panaši į

4 — 6 amžiaus tautų kilnojimosi pasėkas, 
kurios- suardė didžiąją Romos imperiją ir da
vė pradžią perėjimui iš senovės į viduramžių 

laikus. Daugelyje Europos vietų atsirado nau
ji gyventojai, kitur vėl gi senieji susimaišė su 
naujais. Ypačiai slavų banga paplūdo į vaka
rus. Plotai nuo Vislos iki Elbos, Saalės ir Bo
hemijos miškų jau 5 amžiuje buvo slavų užim
ti. Visas tas tautas viliojo ir masino aukšta 
Romos imperijos kultūra ir jos gyvenimo pa
togumai, kurios vienu ar kitu būdu anų laikų 
barbarai buvo pastebėję ar patyrę. Tada ma
tome, kad ne tik paskiri barbarai germanai, bet 
net ištisos jų giminės pereidavo Romos tarny
bon arba, gavę jos leidimą, ten persikeldavo 
gyventi. Bet buvo ir tokių barbarų, kurie 
puolimais ir plėšimais norėjo pasisavinti sau 
Romos kultūros ir civilizacijos laimėjimus. 
Štai gotai, pasikėlę nuo Juodosios jūros kran
tų, plėsdami slinko Mažosios Azijos ir Bal
kanų pusiasalio krantais, persikeldami net gi 
į šiaurę nuo Dunojaus. Lemiamą pradžią anam 
tautų kilnojimuisi bet gi davė

hunai 375 metais po Kr. g.
Daug amžių Europos tautos siūbavo, kariavo, 
kol pagaliau Karolis didysis 8^mžiuje atkūrė 
vakarų Romos imperiją ir tautų gyvenamos 
vietos reliatyviai stabilizavosi.

Ką gi matome šiandien Europoje? Be jau 
pradžioje minėto nepaprasto tautų kilnojimosi 
(ypačiai didelio slavų šuolio į vakarus), Euro
pą apėmė emigracijos karštligė. Užkalbink 
kiekvieną Europos miestietį, — sveiką ir vi
dutinio amžiaus vyrą ar moterį, — tai neabe
jojamai koks 80% be ilgo galvojimo atsakys, 
kad jie norėtų

kuo greičiausiai sprukti iš Europos.
Iš Europos išvykti nori ne tik DP, bet 

įvairių įvairiausios tautos. Gal pirmoje eilėje 
norėtų išvažiuoti patys vokiečiai iš jiems ne
bemielos tėvynės.

Iš seniau buvusių Europoje masinių emi
gracijų reikia suminėti prancūzų protestantų 
emigravimą Liudviko XIV laikais. Jie tada 
emigravo į Vokietiją, Angliją, Olandiją ir 
Ameriką. 1732 metais protestantai emigravo 
iš Salzburgo. 1795 ir 1831 metais daug lenkų 
(ir lietuvių) emigravo nuo rusų priespaudos ir 
persekiojimų. Didelė emigracija buvo iš Pran
cūzijos po pirmos revoliucijos. Prancūzai bėgo 
tada į Belgiją, Olandiją, Šveicariją, Piemontą. 
Daugiausia bet gi į Vokietiją.

Daugiausia bet gi emigravo anglai. Šie 
emigravo įvairiausiais sumetimais Vieni ieš
kojo nuotykių, kiti geresnio gyvenimo. Kiti 
vėl bėgo nuo politinių ir religinių persekioji
mų. Per laikotarpį nuo 1864 iki 1932 metų 
(vadinasi, per mažiau negu šimtą metų) iške
liavo

18 milijonų britų.
O iš viso per tą patį laikotarpį iš Europos iš
keliavo 52 milijonai žmonių. Vadinasi, anglai 
sudarė daugiau negu vieną trečdalį visų Euro
pos emigrantų.

Prancūzai dabar nori taip pat emigruoti.
Žinovai nurodo, kad maždaug 40% visų žmo
nių tarp 20-38 metų nori bėgti iš Prancūzijos. 
Reikia atsiminti, kad prancūzų viešoji nuo
monė buvo ir yra prieš emigraciją. Pačiai 
Prancūzijai dabar reikalinga nemažiau kaip 
3 milijonai svetimų darbininkų tam, kad atsta
tymo darbas galėtų vykti reikalingu, tempu.

Italija
ieško vietos sav^ darbininkams. Numato iš
siųsti kelis šimtus tūkstančių į Prancūziją. Ir 
tai nepaisant to, kad pati Italija yra susirūpi
nusi gimimų mažėjimu. Pagaliau

Skandinavijoje (Švedijoje, Danijoje)
taip pat uoliai studijuojami emigracijos planai, 
kuriuos nepaprastai skatina Sovietų artumas 
ir nuolat didėjąs jų agresyvumas. Kokios nuo
taikos vyrauja rytų valstybėse, esančiose So
vietų priedangoje ar bent stiprioje įtakoje — 
galima kol kas tik spėlioti. Bent kiek pirmiau 
buvo daug rašoma apie žydų palinkimą emi
gruoti iš tų kraštų (konkrečiai — iš Lenkijos 
ir kaimyninių sovietų respublikų). Amerikie
čių spauda (N.Y. Herald Tribune, May 15, 
1946) Leipcigo mugės proga užsimena (ir net 
pabrėžia), kad rusų zonoje nedarbo nėra, kad 
priešingai — darbininkų stinga. Kas žino 
NKVD metodus (kad ir iš Lietuvos gyvenimo), 
tas turi pagrindo manyti, kad nedarbo todėl 
nėra, kad jau atlikta „emigracija“ į rytus ... 
Taigi, emigracijos siaubas viešai ai' neviešai 
yra apėmęs visas Europos tautas.

Klausimas:
į kuriuos kraštus emigruoti?

yra pats sunkiausias. Yra kraštų, kurie labai 
varžo imigraciją. Tai US. Yra kraštų, kurie 
nevaržo, net numato kviesti emigrantus. Pa
vyzdžiui, Australija, Naujoji Zelandija, Kana
da, Pietų Afrika, Pietų Amerika, Abesinija ir 
pan. Kur geriau — nuspręsti nelengva. Le
miamos reikšmės čia neturi ir toks praktiš
kas samprotavimas „kur neleidžia — ten ge
rai, kur kviečia — ten atsargiai“. Vienas da
lykas, atrodo, bet gi yra visai aiškus. Kraštai, 
kurie nori įsileisti ar net kviečia imigrantus, 
nėra nusistatę savo kraštą nutautinti ar inter
nacionalizuoti. Daugumoje atveju jie siekia 
kaip tik priešingų tikslų. Jie norį savo kraš
tus ekonomiškai, politiškai ir, žinoma, tau- 
tškai sustiprinti. Jie pilnai pasitiki, kad emi- 
grantus-svetimtaučius jie pajėgs „suvirškinti“ 
(žinoma, ne brutaliai, bet kultūringai asimi
liuoti). Tam ir ruošiami visai apgalvoti pla
nai, nustatoma, kiek procentų kasmet galima 
įsileisti (kiek bus ne per daug suvirškinimui) 
ir pan. Savaime suprantama, kad tokį jų el
gesį niekas negali smerkti — tai natūralus 
savisaugos jausmas. Nė viena apdairi tauta, 
kuri nori dirbtiniu būdu (per imigraciją) pa
dauginti savo gyventojų skaičių, kitaip negali 
elgtis. Tautų savižudybė — juk retas daiktas. 
Užtat visi, kas tik rengiasi šen ar ten emi
gruoti, turi tatai nuolat turėti prieš akis. 
Svambiausia bet gi tatai turi rūpėti tiems, ku
rie atstovauja tuos būsimus emigrantus arba 
imasi tą emigraciją diriguoti.

Iš šitokių samprotavimų, -tur būt, ir kyla 
tie ' s**kompaktiškos emigracijos projektai,
kurie siekia to, kad, pav., lietuviai tfemtiniai 
būtų emigruoti į kiurį nors vieną kraštą ir ten 
sudarytų it kokį vienetą, su savo mokyklomis, 
savo tvarka, savo tradicijomis ir t.t. Tatai 
turėtų tuos žmones apsaugoti nuo ištautėjimo. 
Kitaip sakant, tatai turėtų tuos žmones grą
žinti Lietuvai. Sumanymas patrauklus ir nėra 
absoliučiai nerealus. Visiems žinomas Pavol-

gio vokiečių pavyzdys. Ir vokiškai nemoka, 
ir ilgą barzdą nešioja, ir vis lieka vokiečiai. 
Taigi, sektinų pavyzdžiu galime surasti ir 
daugiau. Tiesa, čia daug vėl priklauso nuo 
asimiliatoriaus sumanumo bei agresingumo, iš 
vienos pusės, ir asimiliuojamųjų atsparumo.' 
Bet tiesa vis dėlto lieka ta, kad ir kompak
tiška emigracija tik labai retu atveju gali 
pateisinti į ją dedamas viltis. Kodėl? Dėl vie
nos ir labai paprastos priežasties.

Niekur nerasime tokio krašto,
kuris suteiktų tokiai kompaktinei emigracijai 
bent pakenčiamas medžiagines sąlygas. Ap
skritai (jau minėjau), kompaktinės imigraci
jos niekas nepageidauja. O jei ir rastumėm toki 
kraštą, kuris užleistų kokius tuščius ar miš
kuotus plotus masiniam lietuvių įkurdinimui 
— tai rezultatai gali būti ir labai neigiami. 
Tie, kurie esame čia ištremtyje (neišskiriant 
nė ūkininkų ir laukų darbų darbininkų) ne
same pratę prie perdaug sunkių, „katorginio“ 
pobūdžio darbų. Toks „įsikūrimas“ daug kam 
palaužtų sveikatą galutinai; o jei kas per 
„kraują ir prakaitą“ įsikurtų, tai tas jau iš 
ten nebepajudės nei kur kitur nei į Lietuvą. 
Juk ir Amerikos lietuvių ■ jaunoji karta sun
kiai buvo paviliojama į Lietuvą nuolatos ap
sigyventi, nors ji ir karštai savo senąją tėvy
nę myli ir dėl jos likimo nesigaili nei triūso 
nei lėšų. Tad didelių vilčių dėti į kompak
tišką emigraciją jokiu būdu negalima. Juo 
labiau, kad praktiškai ji vargiai ar yra įma
noma.

Pats įdomiausias ir svarbiausias klausi
mas — »

kas gi verčia iš Europos išvažiuoti?
Individualiai imant, čia rasime daug priežas
čių. Ir dabar yra nemaža žmonių norinčių 
„pasaulį“ pamatyti, yra norinčių gerai uždirb
ti, yra norinčių lengvesniu ir „nepastebimu“ 
būdu senų idėjų „atsikratyti“ it pan. Bet vie
na, beveik 100% visus į emigraciją palinku
sius atitinkanti priežastis yra

skurdo ir karo baimė.
Šita baimė daugiausia liečia ir visus tremti
nius. Visiems yra aišku, kad, kol visa Europa 
kelsis iš griuvėsių, gero gyvenimo, ypačiai sve
timame krašte (nesvarbu, Vokietijoje ar kur 
kitur) nebus. Maisto, dangos ir pastogės sto
ka gali dar plačiau atverti duris rytų propa
gandai, o jos pasėtas radikalizmas daugiau 
nieko nežada, kaip tik dar didesnį šuolį l 
skurdo prarają.

Karo baimė darosi, žinoma, labai apčiuo
piamas dalykas. Ypačiai kai turime atominę 
bombą prieš akis. Tačiau dėl karo, dėl ato
minės bombos tenka iškelti ir abejonių. Jei 
bus karas, tai jis bus vėl pasaulinis. Jeigu jis 
nebus „žaibo“ karas (žinoma, ne tokio „žaibo“, 
kaip Hitlerio), tai visokių įvykių gali būti ir 
kitur, kaip tik ten, kur mes manome ramiau
siai prisiglausti. Negi mes galime ateities stra
tegiją numatyti, jei iš viso negalime įsivaiz
duoti, koks gali būti tas naujasis karas, ku
riam gaminami tokie žiaurūs ir visai paslap
tingi ginklai. Taigi, karo baimė — nėra ga
lutinas emigracijos argumentas. Daug aiškes
nės, atrodo, yra

jėgą. Mes vis darėm slėptuves, nors karas 
kabojo po pat nosim ir šimtaprocentiškai ža
dėjo pralaimėjimą. Vienok, nacionalsocialistai 
ėjo ir kitus varė į ugnį, varė į pražūtį visą 
tautą, patys degino savo namus, sprogdino til
tus ir fabrikus. Besitęsias kards vis labiau 
vargino ir dažnai nepakeliamai laužė milijo
nus žmonių, suvarytų iš visos Europos kraštų 
Ir laikomų vergų sąlygose. Užsitęsęs karas 
negailestihgai smaugė ir milijonus kalinių, ka
linamų kalėjimuose ir koncentracijos stovy
klose. Kas savaitę buvo vis labiau blogina
mas maistas ir apranga, griežtinama kontrolė, 
didėjo nekreipimas dėmesio ir į pačius būti
niausius sanitarinius reikalavimus.

Atėjo Kalėdos. Prieš pat šventes gavau iš 
žmonos pasveikinimą. Jame buvo daug širdį 
_yeriančių minčių. Ak, ar taip mes praleisda
vome tas dideles šventes savo tėvynėje! Ta
da mes buvome didelės laimės vaikai, paly
ginus su dabartiniu vargu. Mano laimei, šven
tėms per meistrą iš žmonos gavau ir šiek tiek 
maisto. Susigalvojau jį parsinešti, rizikuoda
mas kratos metu ne tik netekti, bet ir mušti 
gauti. Susigalvojau į kalėjimą parsinešti ir 
mielą laišką. Buvo gauta ir politinė padėties 
apžvalga. Visa tai buvo Kalėdų džiaugsmui. 
Mes tada celėje sėdėjome šešiese — penki lie
tuviai ir vienas vokietis. Senu lietuvišku pa
pročiu surengėm kūčias. Joms paskyrėm vis
ką, ką tik geresnio turėjom. Trumpą prakalbą 
pasakė dr. D., aš perskaičiau Kalėdų eilėraštį, 
po to visi tyliai sugiedojom tautos himną. 
Nors kūnu buvau užrakintas blakių pilnoje 
celėje, bet dvasia buvau savo krašte ir pas 
savuosius. Beveik iki vidurnakčio negalėjau 
Užmigti, vis galvodamas ir galvodamas apie 
tai, kaip mes prisikelsime iš baisaus paklup- 
dymo, kiuris mums kaštuoja tiek daug neįkai
nojamų vertybių. Kalėdos ėjo ramiai. Tris 
dienas niekas nevarė į darbą. O tai buvo daug. 
Būdįs prižiūrėtojas net leido dienos metu at
sigulti ant lovos. Radau daug gerų progų pa

rašyti namiškiams laišką. Džiaugiaus nors 
mintimis galėdamas su jais kalbėtis, pasakoti 
mane slėgusias nuotaikas ir klausti apie jų 
gyvenimą. Gerai išstudijavau ir gautą politi
nę apžvalgą. Iš anksčiau turimi žemėlapiai 
mums gerai padėjo susiorientuoti ir daryti to
limesnes išvadas. Aiškiai jautėm, kad karas 
turi baigtis ir tolimesnis vokiečių laikymasis 
yra pačios vokiečių tautos ir sukurtų gėrybių 
naikinimas. Bet mums eikėjo būti kantriems 
ir laukti. O taip pat norėjosi išeiti, savus su
sirasti, visiems padėti ir dirbti visa turima 
jėga. Dirbti, kad tik galėtume grįžti į laisvą 
savo kraštą. Kelis kartus perskaičiau žmonos 
rašytą laišką. Jame, be surašytų minčių, jutau 
ir tarp eilučių besislepiančius sakinius, kurie 
juos baugino, kad karui einant į pabaigą, ne
pabandytų su mumis biauriai atsiskaityti. Tos 
mintys būdavo ir mūsų dažnų pasikalbėjimų 
tema. Neturėdami jokių pranešimų, kaip tuo 
metu traukdamiesi vokiečiai daro su politi
niais kaliniais, svarstėme pagal asmenines 
nuojautas. Bet mes buvom iš eilės kalėjimų 
vežami tolyn ir tolyn. Atrodė, kad ir šiuo at
veju, jei frontas neluš didžiuoju lūžiu, mus 
veš dar tolyn. ' 1

•Praleidom Kalėdas, atėjo ir Naujieji Metai 
Vieni kitiems linkėjom visų kalinių maloniau
sią linkėjimą — greit išeiti į' laisvę. Naujuose 
Metuose mes jau neturėjom tokios ramybės, 
kokioje praleidom Kalėdas. Iki gero popiečio 
valėm centralines teismo krosnis. Dirbom są
žiningai ir tikėjom, kad už darbą iš teismo 
tarnautojų ką nors gausime. Deja, mus išvar
gusius, kaip šunelius, grąžino į kalėjimą, ne-“ 
pasakę nė jokio malonesnio žodžio. Mes' susė
dome už stalo ir, rankomis pasirėmę galvas, 
fizino darbo išvarginti, galvojom apie savo 
tėvynėje praleistus Naujuosius Metus. Bet kas 
joje dėjosi tuo metu, kai mes sėdėjome vokie
čių kaltėjimuose? Ir ten buvo nepaprastai 
daug skausmo ir ašarų.

Alfonsas Vaznonis

Gimimo diena
Petras Daubėnas ilgai rausiasi po savo ke

lionės krepšį. Kiekvieną daiktelį rūpestingai 
pakelia, vėl gražiai sulenkia ir deda ant lovos.

Tiek mažai beliko tų vargingai atsigaben
tų skudurėlių, o dar nematyti jokios pabai
gos...

Pačiam krepšio dugne, rūpestingai įvynio
ta į gražios medžiagos skiautę, guli medinė, 
kietais viršeliais, dėžutė. Daubėnas išima ją 
ir ilgai laiko rankose.

Jo žvilgsnis nuklysta pro langą tolumon. 
Akys ieško kokio nors taško, kurio jos galėtų 
atsiremti.

Už lango, purvinose balutėse, maudosi žvir
bliai. Toliau, drėgme persisunkusioj baloj, 
linguoja skurdūs berželiai,

Daubėnas galvoja:
— Taip! Juk žmogus irgi tik toks, kaip tas 

besimaudąs žvirblis. Vieni likimo naštą pa
kelia lengvai, kaip ir tie žvirbliai, tik kojeles 
balutėse tesušiapdami, ir sparneliais užgau
dami vandens paviršių. Kitiems gi tų balų 
purvą tenka išbraidyti iki pat gelmių ir pas
kui vėl svyruoti, it tiems nutriušusiems vieni
šiems balų beržams.

Tada rytuose raudonavo didelės gaisrų 
pašvaistės. Už netolimų miškelių ir kalvų 
gaudė patrankos. Jų sviedinių švilpimas vi
sus gyvus padarus guldė ir spaudė prie žemės. 
O ta savoji žemė kvepėjo vasaros žalumu ir 
garavo nuo perdaug prisisunkusio kraujo.

Visiškai žemai nardė lėktuvų eskadrilės ir 
sėjo mirtį visiems, dar labai norintiems gy
venti. Tačiau tie žmonės likdavo gulėti apsi
kabinę gimtosios žemės velėną, o jų plačiai 
atmerktos akys tarsi stengėsi kiaurai perma
tyti visą žemės rutulį.

Vieną tokią dieną Daubėnas palaidojo savo 
žmoną, kurią perkirto pusiau artilerijos svie
dinys.

Tą pačią dieną jis savo Nijolę, pusės metų 
dukrelę, verkiančią ir rankytėm gaudančią 
orą, nunešė į senų tėvų ūkį. Ten ji augs, jei 
sužvėrejęs žmogus — barbaras, savo malo
niam pasismaginimui, nepavers ant durtuvo 
jos gležno kūnelio.

Ir tos pačios dienos vakare, apylinkei pri
tvinkus dūmų ir kraujo kvapo, Petras Daubė
nas išėjo į vakarus.

Šiandien pusantrų metų nuo to vakaro. 
Gaisrų nebematyti. Sviediniai nebekaukia ir 
Jų švilpiančios skeveldros nebedrasko kraujo 
prisisiurbusios žemės.

Bet durys į savo namus tebėra užstumtos 
geležiniais skląsčiais.

Petras Daubėnas drebančiomis rankomis 
pradaro dėžutę. Pačiam jos viršuje į tėvą 
žiūri dvį mažos, linksmos dukters akutės. Vei
delyje žaidžia, apskritomis duobutėmis paryš
kinta, šypsena.

Jis dabar prisimena, kai Nijolė krūptelėjo 
ir pašoko iš miego, tėvui ją paskutinį kartą 
bučiuojant. Jos užmiegptose akutėse žaidė 
nuo gaisrų pašvaisčių atsimušę žiburėliai.

Fotografija dreba Daubėno rankose. Jo lū
pos virpa ir iš plačiai atmerktų akių, tiesiai 
ant dukters veidelio, krenta dideli ašarų lašai.

Šiandien jo Nijolei dveji’metai. Šiandien 
jos gimimo diena.

Kur ji?
Ar jos akutėse, dar tebežaidžia tie malonūs 

ir brangūs spindulėliai, į kuriuos jie abu — 
tėvas ir motina — žiūrėdavo ištisus ilgus va- 

■karus?
Daubėnas atsargiai uždaro dėžutės dangtį 

ir trina paraudusias akis. Jis vėl rūpestingai 
sudeda į krepšį vyriškų rankų lopomus ir ado
mus savo daiktelius, o širdyje jaučia tokį ne-
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tautų kilnojimosi ir emigracijos pasėkos 
Europai ir apleistiems kraštams.

Kas galės pirmoje eilėje emigruoti — iš
važiuoti į užjūrio kraštus? Pirmoje eilėje 
sveiki, vidutinio amžiaus žmonės. Kitaip sa
kant, darbingi ir iniciatyvos kupini vyrai bei 
moterys. Imigrantus kviečiančiųjų kraštų 
dauguma oficialiai ar neoficialiai tokias są
lygas stato. Taip, žinoma, ir bus. Toliau galės 
emigruoti finansiškai pajėgesni žmonės, turį 

.užjūryje giminių. Tad
kas bus Europoje?

Kokia banga iš rytų slenka į Europos va
karus — visi žino (kaip tik nuo jos daugumas 
ir nori pabėgti). Jeigu gi Europoje paliktų tik 
seniai, paliegėliai ir neturčiai — tai anoji 
banga turėtų dar lengvesnį kelią į Europos 
širdį. Ar tatai nepakeis Europos veido tūk
stančiams metų? Ar Europa nepasikeis taip, 
kaip ji pasikeitė po 4 — 6 amžių tautų kilno
jimosi? Žinoma, mums lietuviams. taip klau
simą statyti — gali atrodyti ir „per platu“. Juk 
ne vienas pamanys: kas bus su visa Europa, 
tas bus ir su mūsų tėvyne. O jei bus reikalas, 
tai ir toliausiai nuvažiavęs sugrįšiu. Va čia 
tai ir klausimas. Europa tuščia nepasiliks. 
Nebus vienų žmonių — kiti į ją veršis. Juo 
mažiau senųjų gyventojų liks, tuo mažesnis 
bus atsparumas. O jei atsitiks reikalas grįžti, 
tai sunku tikėti, kad būtų galima tuojau grįžti 
kaip tik tiems, kurie gali būti tuo momentu 
labiausiai čia reikalingi. Su tautų laisve gi 
nėra taip, kad ją būtų galima „užsakyti“ ir 
vėliau, „prie progos“, atvažiuoti jos pasiimti. 
Taigi, šitokias mintis nereikėtų pamiršti nei 
tiems, kurie patys įdomaujasi išvažiavimu, nei 
tiems, kurie nori ar gali daryti lemiamos įta
kos, emigracijos klausimus pavieniai ar orga
nizuotai sprendžiant. Sis reikalas liečia am
žius, o gal ir amžinastį. Tad yra apie ką ir 
pagalvoti. «

Ir raiši galės vaikščioti
Pastaruoju metu Pinnebergo (Holšteine) li

goninės chirurgui dr. Dūmmer pasisekė su
konstruoti naują, taip vadinamą stulpinį pro
tezą („Saulenprothese“) raišiems.

Per šešis karo metus dr. Drummer teko 
daug susidurti su kare sužalotaisiais žmonėmis 
ir stebėti jų vargus bei kančias, netekus ga
lūnių, ypač kojų. Jis pasiryžo kiek galima na
tūraliau atstatyti amputuotų kojų vaikščioji
mo funkcijas. ^Pirmuosius bandymus jis darė 
su avimis. Čia jis susitiko su dideliais sunku
mais ir net nepasisekimais, nes avių kaulai 
yra labai trapūs. Tačiau iš šių bandymų jis 
gavo patyrimo, ir pirmieji bandymai su žmo
nėmis buvo labai sėkmingi. Pirmąją opera
ciją dr. Drummer padarė 16 m. jaunuoliui iš 
Karaliaučiaus, kuris buvo mobilizuotas volks- 
šturman ir ten neteko vienos kojos. Antroji 
pacientė buvo 22 m. mergina, kuriai po trau
kinio katastrofos buvo amputuota viena koja/ 
Abudu nelaimingieji prieš operaciją turėjo ant 
amputuoti} galūnių supūliavimus.

Operacijų pasekmės buvo nuostabios. Jau
nuolis jau po dešimties dienų galėjo atsikelti 
ir be nusiskundimų vaikščioti su naujuoju — 
stulpiniu protezu. O mergina net po penkių 
dienų jau bandė vaikščioti.

Qio protezo principas yra toks: į ampu
tuoto sąnario kaulo šerdį įstatomas plieninis 
stulpelis („Saule), kuris nejudomai pritvirti
namas prie kaulo , penkiais skersiniais varž
tais. Iš sąnario kišo 9 mm ilgio stipri plieninė 
viršūnė su įgrąžomis, prie jos specialiu už
raktu prijungiamas atitinkamas kojos prote
zas. Pati operacijos technika yra tiek supras
tinta, kad ją gali atlikti kiekvienas chirurgas.

Žinomi Hamburgo chirurgai — prof. Brūtt 
ir prof. Woytek, kurie stebėjo šiuos bandymus, 
jais susidomėjo ir pranašauja naujajam pro
tezui didelę ateitį.

Daugeliui per šį karą sužalotų žmonių bus, 
be abejo, šio išradimo dėka palengvintas gy
venimas. J. Gerkėnas 

apsakomą sopulį, tarsi kas į krūtinę būtų įri- 
dinęs didžiulį akmenį.

■ Kai kambario draugai prieina ir nori jį 
paguosti, jis vėl ilgai žiūri pro langą į kažkokį, 
tik jam vienam tematomą, tašką ir tylom 
kalba:

— Aš matau didelius gaisrus savo tėviš
kėje. Tarp raudonų, tarsi kruvinų, pašvaisčių, 
žiūri į mane didelės didelės mario * dukters 
akys.

Lauke temsta. Į langą taško smulkūs lie
taus lašai.

Vyrai susėda apie Daubėno lovą ir, pasi
rėmę rankomis galvas, ilgai ilgai kažką gal
voja. Gal būt jie mato pakelėmis išmėtytus 
savo brolių kryžius, o gal prisimena sviedinių 
iš naujo draskomas lavonų krūvas. O, visai 
galimas dalykas, kad jie savo mintis turi įrėmę 
į tas geležines duris, neleidžiančias jų į Tė
vynę, ir galvoja, kas už tų durų vyksta. Taip 
pat galimas dalykas, kad išlaužti tas duris ir 
pamatyti, kas už jų darosi, jie negailėtų nieko 
ir visai ramiai sutiktų 'užmerkti akis už pat 
tų durų slenksčio.

Bet argi ir begalima išskaičiuoti, ką galvo
ja prieblandos pritvinkusiuose kambariuose 
vyrai, netekę savo namų, žmonų ir vaikų?

. 1946.1¥. 8.

J. Rudnietia

Planingas ūkinių pagrindų redukavimas
Sovietizacijos metodų bruožai

Tvirti ekonominiai pagrindai yra viena 
svarbiausiųjų sąlygų valstybiniam pastovu
mui išlaikyti, tautinei kultūrai puoselėti ir so
cialiniam teisingumui realizuoti. Si medžia
ginė syly^a, esant kitiems palankiems veiks
niams, įgalina siekti visuotinės gerovėj. Pa
graužti ekonominius valstybės pagrindus-su- 
griauti pačią valstybę.

Gerai atsimename, kuriais būdais ir kokiu 
tempu buvo griaunama nusistovėjusi Lietu
vos ir kitų Pabaltijo valstybių ūkio sistema, 
siekiant jas visiškai įlieti į SSSR rėmus. II-jo 
pasaulinio karo rezultatai atvėrė Sovietų Są
jungai naujus horizontus. Jos kontrolėje at
sidūrę kraštai stengiamasi išnaudoti dvejopai: 
ūkiniam SSSR potencijalui pakelti ir kaip 
eventualūs tramplynai naujiems etapams.

Šie uždaviniai skatina SSSR kaip galima 
greičiau susovietinti „laimėtas“ teritorijas ar
ba bent jau ūkiškai jas iki maksimumo išnau
doti ir palikti tokį socialinį palikimą, kuris 
ateityje būtų palankiausias proletarijato dik
tatūros sėklai. /

Sovietizacijos metodai nevienodi. Buvusių 
Vokietijos satelitų valstybėse ji vykdoma be 
atodairos. Sis metodas ryškiausiai matomas 
Rumunijoje ir Vengrijoje. Tik visa bėda, kad' 
tarptautiniai veiksniai verčia ribotis ekono
miniu sektoriumi. Vokietijos priešų žemėje 
— pav., Lenkijoje ir Čekoslovakijoje — ūkio 
sovietizacija dangstoma figos lapeliu: drovėtis 
verčia ne komisarinis kuklumas, bet anglo
saksų smalsumas.

Ūkinės SSSR ir Rumunijos bei Vengrijos 
sutartys numato, kad SSSR įeina pusininko 
teisėmis į tų valstybių koncernus, apiman
čius visas pagrindines gamybos ir patarnavi
mų sritis. Tokių koncernų steigiama vis dau
giau. SSSR-Rumunijos sutartį vykdant jau 
išdygo šie koncernai: naftos (monopolio tei
sėmis eksploatuojąs naftos versmes), jūros ir 
upių transporto (išskiriant Constanzos, Brai
los, Galazo ir Giurgiu uostų eksploatavimą), 
krašto elektrifikacijos, oro susisiekimo ir kt. 
Kiekvienas koncernas turi monopolio teisę. 
Tuo būdu SSSR viešpatauja visose Rumuni
jos tautos ūkio šakose. Netgi žemės ūkio pla
navimo ir pažangos reikalai atiduoti mišriai 
sovietų-rumunų institucijai. Neatrodo, kad 
koncernų ir mišrių institucijų gimdymas būtų 
baigtas. Jei jis laimingai pasibaigs, vargu, 
ar beliks Rumunijos ūkio sektorius, kurį tvar
kys rumunai.

Milžiniškas SSSR-Rumunijos bankas Bu
karešte turi finansines tų koncernų vadžias. 
Jis finansuoja koncernų investicijas ir apy
vartą ir turi labai plačias kompetencijos ri
bas.

Vengrijos sovietizacija vykdoma panašiai, 
bet^.drastiškiau. Ji pradėta vėliau, tad pagrei
tintu tempu turi vytis gerokai toliau „pažen
gusią"'Rumuniją. Geriausia pagreitintos Ven
grijos ūkio sovietizacijos iliustracija bene bus 
ši „smulkmena“, kad Emisijos Bankas Buda
pešte visiškai militarizuotas: banko valdybos 
narių ir direktorių kėdėse sėdi maršalo Voro- 
šilovo deleguoti raudonosios armijos karinin
kai.

Analogiška ūkine gperacija (BBC 1946. V. 1 
pranešimu) įvyko ir kaimyninėje Austrijoje, 
kai sovietų kariuomenė užėmė dvylika austrų 
fabrikų: elektros reikmenų Siemens Schuckert 
Werke, 9t. Poelteno dirbtinio šilko fabriką, ir 
kat. Pirmasis pagamindavo 50% visų Austri
jai reikalingų elektrotechnikos reikmenų, o 
antrasis 100% Austrijoje sunaudojamo dirbti
nio šilko. Austrijos vyriausybė dėl šio žygio 
pareiškė protestą. Jai buvo atsakyta, kad šie 
fabrikai priklausė vokiečiams, ir dabar jų ga
miniai* eis į SSSR kaip reparacijos.

Čia verta prisiminti, kad karui pasibaigus 
SSSR revindikacijos titulu gabenosi iš visų 
jos užimtų sričių gyvulius, arklius, maisto 
produktus, o taip pat įmonių ir uostų įrengi
mus, riedmenis, laivus ir kt. Tikslios vertės 
niekas nežino, tačiau yra nuomonių, kad tuo 
titulu vien iš Lenkijos, neskaitant privataus 
turto, išvežta už 300—350 mil. dolerių. Iš Suo
mijos Sovietų Sąjunga gauna prekių ir laivų 
už 300 mil. dol. (1938 m. kaina), iš Rumunijos 
prekių už 300 mil. dol., iš Vengrijos už 200 
mil. dol. Spėjama, kad tuo pačiu titulu SSSR 
iš Vokietijos gauna fabrikų įrengimų, trans
porto priemonių, įvairių gaminių, gyvulių ir 
kt. maždaug už 3 milijardus dolerių.

Šiuo klausimu besidomį sluoksniai teigia, 
kad užėmusi Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Esti
ją, Suomiją, Besarabiją, Bukoviną ir Pakar- 
pačio Rusiją, — Sovietų Sąjunga savo natū
ralinius išteklius padidino mažiausia 15 mili
jardų dolerių sumai!

Lenkijoje sovietizacijos žygiai daugiau 
maskuojami. Būdinga, kad ten vykdoma to
kia žemės reforma, kuri iš pirmo žvilgsnio 
nekelia įtarimo. Argi galėtų kas prikišti, kad 
smulkių žemės ūkių, paremtų individualia 
nuosavybe, kūrimas būtų žingsnis į Lenkijos 
žemės ūkio sovietizaciją? Juk individuali- 

~ niame ūkyje (ir dargi nuosavybės teisėmis!) 
sėdįs ūkininkas yra didžiausias sovietų siste
mos priešas. Bet tuo pačiu metu, kai nauja
kuriams buvo skirstomi sklypai, tiek iš nau
jų tiek ir iš senų ūkių buvo atimtas gyvasis 
inventorius: raguočiai, arkliai ir kiaulės ma

sėmis buvo perkeltos kitų sov. respublikų te
ritorijom Bet nemechanizuotame žemės ūkyje 
be gyvulių išsiversti neįmanoma. Tenka tad 
telktis traktorius, bet drauge ir atsisakyti in
dividualinio ūkininkavimo, nes šie arklių pa
vaduotojai iš rytų atkeliauja su savo planais 
ir instrukcijomis. Badaujančioms miesto ir 
kaimo masėms pakišama dilema: arba ba
daukime arba įsiveskime traktorius, drauge 
atsisakydami nuo smulkių ūkelių. Kolekty
vizacija ar badas ...

Antras smūgis smulkiesiems ūkiams buvo 
smulkiųjų ūkininkų kooperavimo institucijų 
panaikinimas. įdomu, kad tuo pačiu metu di
desnės žemės ūkio gamybos arba kitokio koo
peravimo įmonės buvo perduotos komunisti
nei „Valstiečio Savigalbai“, kuri tuo būdu įgi
jo įtakos į suplebejintus mažažemius ir ją 
naudoja kolektyvizacijos pagrindui ruošti.

Jau dygsta ir sovehozai. Jie kuriami bu
vusioje Vokietijos teritorijoje, pirmon galvon 
dideliuose, pažangiuose ir gerai aprūpintuose 
ūkiuose. Jfcms vadovauja raudonarmiečiai. 
Šie sovehozai turi du uždavinius: a) asistuoti 
Lenkijos žemės ūkio sovietizacijai ir b) su
kurti rusų kordoną, skiriantį etnografinę len
kų masę nuo Vakarų.

Pramonės įmonės suvalstybintos arba su
jungtos į valstybines sąjungas. Bet visos jos 
visiškai priklausomos nuo valdančiųjų. Iš jų 
gauna žaliavas ir kurą ir jiems turi atiduoti 
visus gaminius. Tuo būdu užkertamas kelias 
savarankiškumui ir ekonominiams santykiams 
su užsieniu.

Tiesa, Lenkija yra sudariusi jau šiais me
tais prekybos sutarčių su užsieniais. Šveica
rijai ji pasižadėjo tiekti daugiau anglies negu 
prieš 1939 m., be to, už „medžiagas, reikalin
gas pokarinės krašto rekonstrukcijos planui 
vykdyti“ Lenkija pažadėjo grūdų ir chemijos 
gaminių. Prancūzijai, jos pramonės ministe- 
rio Marcei Paul pareiškimu, Lenkija taip pat 
pažadėjo žymų kiekį anglies, kuri turėjusi 
būti pradėta eksportuoti gegužės mėnesį. Iš 
šveicarų ir prancūzų Šaltinių nurodoma, kad 
didžiausia kliūtis anglims pergabenti — trans
porto priemonių stoka. Bet grūdams ekspor
tuoti esama, tur būt, ir kitų kliūčių. Juk ge
gužės mėn. pradžioje Lenkijos prekybos ir 
maitinimo ministerija paskelbė, kad gyvento
jams dienos duonos norma iš 300 gr suma
žinta iki 200.

Viena svarbiausiųjų sovietizacijos priemo
nių yra infliacija. Sovietų literatūroje apstu 
teigimų, kad infliacija suvaidino svarbiausią 
vaidmenį Rusijos ūkį sovietizuojant ir kad 
ji visuomet vaidins tą vaidmenį, kai „po Ru
sijos ateis eilė kitiems ūkiams“. Yra teigimų, 
kad infliacija anapus geležinės uždangos at- 
sidūrusiose Europos valstybėse tą vaidmenį 
jau vaidina. Lenkijoje, pav., niekas negali 
pasakyti, kiek yra apyvartoje pinigų, nes Len
kijos Bankas nekontroliuoja pinigų emisijos. 
Belgų savaitraštyje „Vrai“ J. Guyod, apian- 

Ką atneš Lenkijos referendumas?
Bieruto ir Moravskio vadovaujama vy

riausybė . Lenkijoje, anglų-saksų opinijos 
spaudžiama (čia nemažą vaidmenį vaidiną ir 
užsienių, ypač JĄV finansinės paskolos bei 
UNRRA-os siuntos), pagaliau ryžosi rugsėjo 
mėn. pravesti rinkimus Lenkijoje. Tačiau 
prieš rinkimus vyriausybei norisi ištirti gy
ventojų nuotaikas, ypač turint galvoje lenkų 
partizanų organizacijos NSZ (norodove sily 
zbrojne — tautos ginkluotosios pajėgos) 
veiklą ir įtaką masėse. Todėl po ilgų svar
stymų Bierutas su Osubka-Moravskiu nutarė 
šio mėn. 30-d. įvykdyti referendumą — tautos 
pasisakymą Lenkijoje. Piliečiai privalės „taip" 
ar jie" atsakyti į tris klausimus: 1) ar sutinki 
su antrojo seimo-senato panaikinimu, 2) ar 
pripažįsti esant reikalinga vykdomas nacio
nalizacijos ir pan. priemones, 3) ar sutinki su 
vakarinių Lenkijos sienų nustatymu ties 
Oderio ir Neisės upėmis? Vyriausybės nuo
mone, referendumo rezutatai iš dalies, o gal 
ir visiškai, galės nulemti rudens rinkimų 
pasekmes.

Tačiau... tačiau, kaip žinoma, šalia vy
riausybinių partijų PPR (lenkų darbininkų 
partija — tikrumoje komunistų) ar PPS (buv. 
socialistų pakaitalas) krašte yra giliai įleidusi 
šaknis liaudininkų partija — PSL su Miko- 
•laičiku. dabartiniu ministerio pirmininko pa
vaduotoju, prieky. Vyriausybė dėjo pastangas 
sudaryti iš šių ir kitų smulkesniųjų partijų 
vendrą Demokratinį Rinkiminį Bloką, kuris,- 
aišku, pagal Bulgarijos ir Jugoslavijos pa
vyzdžius, laimėtų visu 100%. Mikolaičiko par
tija atsisakė įeiti į bloką, ir tai sukėlė didžiau
sią triukšmą lenkų vyriausybės vairuojamoje 
spaudoje Lenkijoje bei užsieny. Tiesą sakant, 
PSK partija nutarė neigiamai atsakyti tik į 
vieną trijų klausimų (del senato panaikinimo), 
vis dėlto prieita išvada, kad referendumo iš
davos galinčios būti kątastrofingos ir todėl 
vyriausybiniai lenkų sluoksniai nutarė grieb
tis radikalių priemonių. Gegužės m. vidury 
Reuteris paskelbė žinią apie dalinį PSL lik
vidavimą, partijos vadų Suėmimą, būstinių 
uždarymą Varšuvoje ir Klelcuose ir 1.1 Sau

kęs Lenkiją rašo: „Zlotai spausdinami išimti
nai Rusijoje. .Rusijos vyriausybė už visus len
kų gaminius moka lenkiškais banknotais, ku
riuos pati spausdina. Tai yra kiek daugiau 
nei laikrodžių atėmimas...“

Pragyvenimo išlaidos Lenkijoje šiuo metu 
yra 120-150 kartų didesnės negu prieš karą, 
tačiau, kaip Lietuvoje ir kt. jų okupuotose 
valstybėse, oficialios kainos yra, anot vieno 
mūsų profesoriaus, gana simpatingos. Tik vi
sa bėda, kad besigerint simpatingomis oficia
liomis prekių kainomis, dažnam pradeda į akis 
žvelgti bado šmėkla. Mainų prekyba jau taip 
pat baigia savo dienas, nes miestietis neturi 
pramonės gaminių, o kaimietis žemės ūkio 
produktų. Šitokia situacija į pirmąją^poziciją 
iškelia valstybę, kuri tampa vieninteliu tar
pininku, galinčiu gyventojui pateikti būtinų 
gyvenimo reikmenų minimumą. Kas norės. 
gyventi, tas noromis nenoromis kreipsis į val
dančiuosius ir pasidarys aklu jų įrankiu. O 
tai ir yra pagrindinis sovietinės ūkio sistemos 
siekimas.

Vengrijoje infliacijos potvynis dar baises
nis. Vengrijos valiuta smunka galvotrūkčiais. 
Jau spausdinami bilijoniniai pengų nomina
linės vertės banknotai. Už dolerį prieš karą 
mokėjo 5 pengus, o ne taip seniai mokėjo 5-12 
milijonų pengų. Kilogramas duonos kaštavo 
30.000 pengų, gi" darbininkas dienai uždirbo 
vos 25-30.000 pengų, taigi vidutiniškai vos ki
logramui duonos. Tačiau nusipirkti jos jis te
gali tik 150 gramų dienai.

Iš Vengrijos grįžę britų parlamento atsto
vai gegužės 6 d. spaudos atstovams pabrėžė, 
kad ūkinė Vengrijos padėtis katastrofiška. 
Trūksta visų maisto produktų, o kavos ir ar
batos negalima net pamatyti.

Panašių reiškinių yra ir Rytų Vokietijoje. 
Berlyno bankininkų suėmimas sovietų zo
noje yra daugiau negu represija už nenorą 
jungtis į bendrą komunistų socialdemokratų 
lipdinį. Juo labiau, kad tuo pačiu metu buvo 
uždaryti ir užantspauduoti visi didieji Berly
no bankai sovietų zonoje, o jų personalas bu
vo atleistas.

Daug ką mums galėtų pasakyti ir ten la
bai intensyviai vykdoma žemės reforma, o 
taipgi ir žemės ūkiams kraunamų pyliavų 
normų gradacija, bet į tą sritį leistis šiame 
straipsnyje būtų per platu.

Kaip ir apskritai „iš anapus", taip ir iš so
vietų okupuotos Vokietijos zonos nedaug ką 
tikra galima patirti. Ne be pagrindo Londone 
posėdžiaujantieji D. Britanijos dominijų mi
nisterial pirmininkai pareiškė susirūpinimą, 
dėl žinių iš rytinės Vokietijos trūkumo ir dėl 
vienašališkos politikos toje srityje. O tuo tar
pu įvykiai rieda...

Sovietizacijos procesas vyksta pagal Krem
liaus planą. Jo viešpačiai turi daug vargo, 
besirūpindami, kad tam procesui neužbėgtų 
už akių vakarinių sąjungininkų spaudimas 
paskubėti su demokratiniais rinkimais..

gurno ministerija partijos narius kaltinanti 
bendradarbiavimu su NSZ. Atrodo, kad par
tija būsianti likviduota ir kitose apskrityse ir 
kad jos nariai, bent tose apylinkėse, negalėsią 
dalyvauti referendume.

Tiek sausas komunikatas. Ką į tai atsako 
patys lenkai? „Lenkija neatsidurs Graikijos 
vaidmeny!“ — sušunka lenkų vyriausybininkų 
dienraštis „Gazeta Polska“ Paryžiuje. Lai
kraštis aiškiai tvirtina, kad PSL nariai ben
dradarbiauja su NSZ „teroristinėmis“ gru
pėmis. Ta pačia proga jis smalkiai puola 
PSZ atstovą KRN (Tautinėje Krašto Tary
boje) Bančiką, kuris išdrįsęs šitaip išsireikšti 
lenkiškajame „parlamente“: „dabartinis kelias 
veda į priespaudą, monopartiją. Žodis .reak
cija" dabar Lenkijoje taip nuvalkiotas, kad 
jis jau nebeteko įžeidžiamosios prasmės ir 
esama baimės, kad šis žodis taps garbe“. 
Bančikas dar reikalavęs likviduoti saugumo 
ministeriją, kuriai valdant „Lenkija tapo po
licinė valstybe, slenkančia bedugnėn“. Dien
raštis mini reakciją, kurią tenka nugalėti 
liaudies Lenkijai, nurodo: 7 tūkst. „geriausių 
liaudies sūnų“, kuriuos išžudę NSZ žmonės. 
Esą, PSZ žmonių kalbos taryboje turinčios 
dra vieną tikslą; be vidaus reakcijos pagal
bos, jos siekia palengvinti įsibrauti užsieninei 
reakcijai, trestams ir karteliams, kurie dar 
nesą atsisakę nuo savo įtaisų Lenkijoje. Tuo 
tik esą galinga aiškinti užsienio kišimaąi į 
lenkų vidaus reikalus. Ir čia dienraštis su 
karteliu prisimena Churchillio, Bevino pasi
sakymus, UNRRA-os siuntų mažėjimą, esą 
reikia kraštui toliau leisti badauti, tuomet gi 
jis mažiau bus atsparus nuolaidoms reakci
jai... Be to, pasak laikraščio, tie apskaičia
vimai esą klaidingi, nes liaudies Lenkija ir 
toliau saugos savo demokratinius laimėjimus. 
Be to, bauginančiai veikiąs ir Graikijos pa
vyzdys, kuri tapusi fašistinių gaujų įrankiu. 
Mes nesileisim spaudžiami vidaus teroro ir 
reakcinių užsienių pajėgų, m s nebūsime an
trąja Graikija — sušunka „Gazeia Polska".

Dipl.
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m Kummiim GYVENIMAS m
Pabaltijo universitetas Hamburge

Savų kultūrinių tradicijų išlaikymas ir ug
dymas stiprina mūsų tautinį atsparumą ir ke
lią mūsų tautinę vertę dabartiniame tremtinių 
gyvenime. Tad ir savasis universitetas, kaip 
mūsų kultūros židinys, yra mums didžiulės 
reikšmės dalykas. Jau pernai, kai pasibaigus 
karui iškilo naujų galimybių mūsų kultūros 
gyvenimui, susirūpinta kaip nors organizuoti 
universitetines studijas, kad svetimame krašte 
atsidūrusi mūsų profesūra būtų vėl įtraukta 
į mokslo darbą, o studentija galėtų tęsti moks
lą. Buvo nemaža tuo sielotasi, daug pasidar
buota, ne kartą klabintos įvairių atsakingų 
įstaigų durys, kol sulaukėme tų pastangų gra
žaus rezultato — Pabaltijo universiteto Ham-
burge, kur mes patys, talkininkaudami estams 
ir latviams, naudojamės ir jų moksline pa
galba.

Ir štai mes jau turime veikiantį universi
tetą su visais 8 fakultetais: filosofijos, teisės 
ir ekonominių mokslų, matematikos ir ganytos 
mokslų, medicinos, žemės ūkio, architektūros 
ir statybos, mechanikos, chemijos; turime kiek 
daugiau kaip tūkstantį akademinio jaunimo, 
kurių tarpe 360 lietuvių; turime netoli pusan
tro šimto mokslo personalo, jau įsitraukusio į 
paskaitas ar vadovaujančių studentų pratybų 
darbams; turime reprezentatyvius rūmus, kur 
vyksta paskaitos; turime profesūrai ir studen
tams gyventi medinių barakų kolonijas. Gra
žiu dabar čia Hamburge profesoriaujančio 
mūsų Vilniaus universiteto rektoriaus M. Bir
žiškos pasakymu, mes persikėlėme iš „Vilniaus 
baroko į Hamburgo barakus“. Na, betgi vis- 
tiek mūsų aukštojo mokslo tradicijų siūlas 
mezgamas ir už tėvynės sienų.

Universiteto organizavimo darbas buvo ne
lengvas, todėl ilgokai užtruko. Vis dėlto, jau 
š. m. kovo 14 d. galima buvo oficialiai pradėti 
paskaitas. Žinoma, dar ir po to tebeplaukė 
studentai, o naujai atvykę profesoriai pradė
davo savo kursus. Deja, ne visuose fakulte
tuose darbas jau pilnai pradėtas, nes kai kur 
trūksta techniškųjų priemonių, o, be to, ir kai 
kurie profesoriai dėl įvairių sąlygų delsia su 
atvykimu. Dabar mokslo personale yra be
veik 40 lietuvių.

Dėstomoji kalba yra vokiečių, kaip priei
namiausią šiuo metu trijų tautybių tarpusa- 
viam susižinojimui. Tačiau, jei kuriam daly
kui yra ne vienas profesorius, tai tas dalykas 
dėstomas ir tautinėmis kalbomis; Lietuviškai 
irgi yra dėstoma visa eilė kursų, pav., litua
nistiniai dalykai, betgi ir kai kurie kiti.

Universiteto vadovybę sudaro prezidentas, 
kurs atstovauja universitetui ir pirmininkauja 
senatui, trys rektoriai ir fakultetų dekanai ir 
prodekanai. Kiekvienas fakultetas turi vieną 
dekaną ir du prodekanus, kad kiekviena tau
tybė būtų atstovaujama dekanate. Universi
teto prezidentas yra prof. Gulbis (latvis); rek
toriai: prof. VI. Stanka, prof. • Oeppik (estas) 
ir prof. Dunsdorfs (latvis). Fakultetų vadovy
bėse yra šie lietuviai: teisės ir ekon. m. f ak. 
dekanas prof. V. Čepas, žemės ūkio fak. dek. 
prof. V. Manelis, filosofijos fak. prodekanas 
prof. J. Puzinas, matematikos-gamtos m. fak. 
prof. Vikt. Biržiška, medicinos fak. prod. prof. 
J. Zubkus, mechanikos fak. prod. prof. J. 
Čiurlys, chemijos fak. prod. prof. P. Jucaitis. 
Ši universiteto vadovybė jau išrinkta statuti
ne tvarka. Į ją įėjo daugumas laikinosios va
dovybės žmonių, jau iš pradžių dirbusių uni
versitete organizavimo darbą.

Jaunąsias universitetas laimingai sulaukė 
didelės paramos UNRRA-os atstovo universi
tetui (academic advisor) p. Riggle asmenyje, 
kurs su didžiausiu mums palankumu ir ame
rikietišku veiklumu atsidėjęs universiteto kū
rimo ir tobulinimo darbui. Jam gražiai talki
ninkauja patarėjas administracijos reikalams 
p. Dewis, taip pat amerikietis.

Universitetui buvo pavesti dideli ir gražūs, 
pačiame mieste esą Hamburgo miesto istorijos 
muziejaus rūmai. Tiesa, jie buvo gerokai nu
kentėję nuo bombų, bet dabar atremontuoti ir 
dekoruoti trijų tautų herbais, yra tikrai re
prezentatyvūs.

Universitetui pavesta naudotis ir nemaža 
muziejaus biblioteka. Knygos skolinamos ir 
iŠ vokiečių universiteto -bibliotękos. Tuo, ži
noma, nesitenkinant, yra daryta ir tebedaro
ma žygių gauti knygų ir pačiam universitetui. 
Pradžia jau padaryta, gayus kiek knygų iš 
Amerikos lietuvių, iš pasaulinės studentų šal
pos organizacijos Šveicarijoje ir iš paskirų as
menų.

Universiteto administracijai gautas atskiras 
nedidelis, bet patogus namukas (adresas: Bal
tic Unįversityfc (24) Hamburg 36, Holstentor 1).

Personalo ir studentų gyvenamieji barakai 
(seniau vadinamasis Zoo-Lagerj'Vra labai pa
togioje centrinėje miesto vietoje, gražiame 
parke. Dalyje barakų yra centrinis šildymas. 
Stovykloje yra ambulatorija, kurioje iš lietu
vių dirba gyd. Garunkštis, o dantų gydymo 
kabinetą veda F. Vasiliauskaitė. Dabar sto
vykloje gyvena apie 1000 žmonių, bet jos ne
pakanka. Todėl dalis studentų gyvena Alster- 
dorfe (taip pat pačiame Hamburge) ir, be to, 
dar tikimasi gauti nauja stovykla Bahren- 
telde (esančioje Hamburge-Altonoje).

Gegužės 25-26 d. buvo studentų pavasario

šventė. Gegužės 25 d. universitete buvo ofi
cialaus atidarymo iškilmingas aktas. Žodį ta
rė anglų karinės valdžios atstovas, o po to 
trumpai kalbėjo universiteto prezidentas ir 
rektoriai. Universiteto choras sugiedojo anglų 
ir Pabaltijo tautų himnus. Iškilmių proga uni
versiteto patalpose buvo suorganizuota kukli, 
bet skoninga trijų tautų meno ir knygos pa
roda, o vakare įvyko tautų poezijos vakaras. 
Be to, šeštadienį ir sekmadienį gražiai pasi
rodė studentai sportininkai, o vakare įvyko 
koncertas. Šventės proga išėjo studentų laik
raščio „Scientiae et artibus“ trys laidos (tri
mis kalbomis)

Atidaryta Meno Studija
Prieš mėnesį vieno sugriauto namo korido

riuje, atsiremontavę patalpas, pradėjo darbą 
Hanau Lietuvių Stovyklos Meno Studijos 
klausytojai. Kol kas jų skaičius nedidelis — 
tik 14. Jiems vadovauja gimnazijos piešimo 
mokytojas dail. Juozas Kaminskas.

Š. m. gegužės 22 d. vakare Meno Studija 
buvo atidaryta. Atidarymo iškilmėse dalyva
vo ir stovyklos UNRRA-os direkt. Heath. Me
no Studijos vedėjas dail. J. Kaminskas atida
rymo iškilmėse pasakė ilgą ir turiningą kalbą, 
pabrėždamas stovykloje gyvenančių tautiečių 
pasiryžimą, pažinus gausius lobynus, įsijungti 
į mūsų tautinio meno ugdymo darbą. Jiems 
patalkininkauti mielai sutiko dipl. inž. A. Šal
kauskis, dail. K. Jezerskis, dr. Aleknavičius. 
Baigdamas savo kalb^ dail. Kaminskas visų 
šios studijos klausytojų vardu pareiškė pra
šymą, kad ponia Hea.th, kuriai meno reikalai 
taip pat nesvetimi, sutiktų būti šios studijos 
globėja.

Baltijos Tautų festivalyje (Šongauę): UNLPA-os. direkicrius (viduryje) ir an ;.ik.cčių ka
riuomenės pareigūnai, susidomėję mūsų tautodaile. (Nuotr. V. Bacevičiaus)

Songau paroda ...
(Pradžia 1 pusi.)

Latvių istorinis skyrius jau silpnesnis. Jie 
tesugebėjo duoti keliasdešimt foto peršviečia
mų vaizdų ir keliolika užrašų apie savo isto
rines datas. Visa tai paruošta skoningai, nors 
ir kukliai. Kukliai čia pasirodė lietuviai ir, 
reikia pripažinti, visai be skonio, be reikiamos 
tokioje parodoje propagandinės nuovokos, su 
aiškiomis skubotumo, gal ir pateisinamo, žymė
mis. Ar pažvelgęs į lietuviškojo istorinio sky
riaus eksponatus žiūrovas galėjo gauti krašto 
kovų, jo vietos istorijoje, jo sūnų atliktų žy
gių, iš viso kultūros vaizdą? Atsakymas trum
pas — ne. Tiesa, yra du žemėlapiai, kurių 

, viename visai nevaizdžiai stengtasi parodyti 
vy tau tinę Lietuvą. Yra keletas drožtinių kry
želių ir visa krūva Vokietijoje leidžiamų lie
tuviškų laikraščių. Šiems pastariesiems visai 
čia ne vieta — juk šiam tikslui paskirti kiti 
parodos skyriai. Dar čia išstatyta slaptosios 
spaudos pavyzdžiai, „Aušros“ ir „Nusidavimų“ 
viršelių foto reprodukcijos ir keturių Lietuvos 
valdovų piešti portretai: Mindaugo, Vytauto, 
Jogailos ir Poniatovskio. Sugretinimas origi
nalus ir visai nesuprantamas. Ar todėl šie 
valdovai dominuoja istorinį lietuvių skyrių, 
kad juos tapęs dailininkas neturėjęs kitų savo 
darbų savo atelje? Vienas būdingas bruožas 
čia krenta svečiams į akis — kiek estai savo 
skyrium sugebėjo patraukti žiūrovų dėmesį 
pe tik eksponatų atlikimo dėka, bet ir privertė 
susidomėti mažosios šalies dideliais darbais,
tiek lietuviškas skyrius vertė pro jį praeiti 
probėgom — tiek.jis pilkas, neoriginalus, ne
patrauklus.

O juk, jei, žinoma, mūsų ne tik pavienių 
žmonių, bet ir organų būtų laiku suprasta to
kios parodos reikšmė, lietuvišką skyrių būtų 
buvę galima paįvairinti ir patraukti svetim
šalių, ypač amerikiečių dėmesį daug kuo. Čia 
pasigedome Dariaus ir Girėno, Vaitkaus žy
gių, krepšininkų laimėjimų, Neumanno-Sasso 
bylos žymesnio, plastinio pavaizdavimo. Jei 
nekalbėti apie pašto ženklų paaiškinimus, vi
sa tai pamiršta ir pamiršta nepateisinamai. 
O kur mūsų ekonominio gyvenimo pasiekimai, 
eksportas? Kur raudonojo teroro eksponatai,

Pabaltijo universitetas susilaukė ne tik 
Vokietijoje išblaškytos mūsų visuomenės, bet 
ir užjūryje gyvenančių tautiečių dėmesio. S. 
m. kovo 26 d. Naujorke lietuvių iniciatyva 
buvo įsteigtas Pabaltijo universitetui remti 
komitetas (American Committee for the Bal- 
tiy University), kurį sudaro- pirmininkas N. 
Rastenis, vicepirmininkai estas K. R. Pusta ir 
latvis H. W. Lielnors, gen. sekret. K. Baltra- 
maitis, iždinink. Dr. M. Vinikas.

S. m. birželio 8 d. Pabaltijo universitetas 
baigė savo pirmąjį semestrą. Linkėkime, kad 
po trumpų atostogų birželio 25 d. universi
tetas vėl pradėtų darbą, sustiprėjęs naujais 
profesoriais ir studentais. m

UNRRA direktorius Heath, apžiūrėjęs Me
no Studijos lankytojų skulptūros ir piešimo 
bei tapybos darbus, pareiškė savo džiaugsmą. 
Jis pažymėjo, kad tautos pasaulyje išgarsė- 
jančios ne savo tauriaisiais metalais, bet savo 
žmonių kūryba, kuri kylanti ne tik iš gabumų, 
bet taip pat ir iš darbštumo. Kiek jis pažįstąs 
lietuvių tautą, ji esanti gabi ir darbšti. Tatai, 
be, kitko, rodą ir šios Meno Studijos per vieną 
mėnesį nuveikti darbai. Jis linkėjo sėkmės ir 
pažadėjo paramos. Baigdamas jis pažymėjo, 
kad ponia Heath, kuri dėl ligos negalėjusi da
lyvauti šios Meno Studijos atidaryme, ją ap
lankysianti, pasidžiaugsianti jos darbais ir su
tiksianti būti jos globėja.

Studija taip pat buto pasveikinta lenkų 
stovyklos komendanto vardu ir Hanau Lietu
vių stovyklos gimnazijos direk'.oriaus p. Mal- 
deikio. A. Dangerutis

kurių ir Vokietijoje nemaža turima? Apie tai 
pamiršta ar, tikėkimės, nesuskubta to surinkti 
ir todėl taip nyku, taip nejauku ir taip ne
smagu stebint istorinį lietuvių skyrių.

Užtat jau žymiai geriau nuteikia kiti sky
riai. Puikus filatelijos skyrius — Lietuvos 
istorija pašto ženkluose. Labai gerai pavykęs 
ir itin skoningai dail. Dobužinskio jun. su- 
tvarltytas lietuviškos tautodailės skyrius. Ma
lonu akiai, smagu, kad čia mes aiškiai prane
šame savo kaimynus. Reti, turtingi ekspona
tai (ypač prijuostės!) — būtų gaila jų nepa
naudojus kitose parodose. Dailės paveikslų 
skyrius jau galėjo būti geresnis, turtingesnis, 
mažiau palaidos organizacijos įspūdį darytų. 
Per daug jis monotoniškas — per maža jame 
stipriųjų mūsų pajėgų. Iš 47 darbų apie pusę 
užima šiaip gerai pažinti Janušo ir Vilimo 
darbai, tačiau vos po vieną Varno ir P. Kal
poko. Aiškiai trūksta Galdiko, Kasiulio. Šiuo 
atžvilgiu latvių ir ypač estų dailės paveikslų 
skyriai jau žymiai labiau vykę. Dar yra pie
nas skyrius — DP darbai tremtyjd. Gražiai 
sutvarkytas lietuviškas skyrius, nors jis visai 
neparodo tikrojo mūsų DP 'veido dabartinėse 
sąlygose. Palinkimas amatų link žymus mūsų 
kaimynų skyriuose — tai betgi liūdnoka ti
krovė ...

Lygiagrečiai su paroda vyko ir trijų tautų 
meninis festivalis. Visai vykusiai pasirodė 
daug mūsų meninių sambūrių, paskirų solistų. 
Jie žymiai prisidėjo prie lietuviško vardo, jos 
kultūros iškėlimo ypač svetimųjų akyse. Tai 
dalimi išlygino ryškius parodos nesklandumus.

Girdėti, paroda numatoma perkelti ir į 
Paryžių. Tai svarbus įvykis ir būtų nedova
notina klaida, jei mūsų žmonės ir šiuo atveju 
pažiūrėtų pro pirštus į parodos reikalus. Ži
noma, būtų netikslu, jei tie patys ar nauji 
parodos, rengėjai nepašalintų pagrindinių jos 
trūkumų (iš pagrindų pertvarkyti istorinį sky
rių, papildyti dailės paveikslų skyrių), drauge 
patikrindami, ar neverta dar ją praplėsti ypač 
tautinės reprezentacijos pabrėžimo kryptimi. 
O juk tautinė mūsų reprezentacija čia, svetur, 
yra pagrindinės reikšmės veiksnys. Jis daug 
svėrė praeity ir dar daugiau svers dabarty ir 
ūkanomis padengtoje ateity.

V. Rimvydas

Alė Sidabrais

Sudieu-
Sudieu! Aš viską viską tau atleidžiu 
Už meilės žodžius, svaigstančius žvilgsnius. 
Už visa tai, ko- troškau aš kadaise, 
Ką atnešė man tavo jausmas neramus.

Gal nemylėjai tu. Gal būt, užmirši veikiai, 
Man tai vistiek — svajosiu aš tave.
Juk sielai tremtinės nedaug tereikia;
Truputį saulės, truputį širdies.

Davei jai svaigulį saldžiųjų žodžių,
Davei svajonių, ilgesio sapnus,
Švelnumo nuostabaus takus parodei, 
Didžios aistros ir sielvarto jausmus.

Sudieu! Aš laiminu kiekvieną mirksnį, 
Aš laiminu tave buities sunkiam take, 
Gal būt, jau niekąd nebesusitiksim, 
Bet tu gyvensi mano širdyje.

Naujos knygos ir 
leidiniai

A. Krausas, GYVULIŲ DRAUGAS, gyvulių 
globos antologijėlė, paruošta išeivijoje, Det- 
moldas, 1946, 32 pusi., kaina nepažymėta.

Vaikų literatūros ir namie mažokai turė
jome. Juo labiau jos badą jaučiame svetur. 
Maža vadovėlių, o lektūros mokykliniam jau
nimui pasiskaityti gimtąja kalba — nors verk. 
Tai jaučia tėvai, o visų labiausia — mokyto
jai. Tad tik pasveikinti galime vieną jų, Det- 
moldo gimnazijos inspektorių, pasiryžusį į per
nelyg jau šykščią jaunimo literatūros sąskai
tą ateiti su „Gyvulių draugo“ indėliu.

Ne tik gyvulio, bet ir žmogaus meilės pa
grindai stipriai apardyti. Jau septinti metai, 
kai artimo meilės sąvoka nedaug teranda sau 
vietos mūsų planetoje. Vaikas, kurį tėvai ru
denį registruos į pradžios mokyklą, visą savo 
trumpą amželį klaikioje aplinkoje yra pralei
dęs. Gimnazistas pusę savo gyvenimo am
žiaus tegirdi ir temato gaisrų pašvaistes, pa
būklų dundesį, žudynes, išvežimus, kalinimus, 
neapykantą, žmogaus išniekinimą ... Jei jo 
siela dar ir nesužalota, tai imunitetas blogiui 
tvirtų garantijų taip pat neteikia. Reikia 
sveiko peno.

Mokytojas A. Krausas tai gerai* suprato. 
Suprato ir parinko kelis tokio peno kąsnelius 
jauniesiems skaitytojams. Jo paruoštoje gy
vulių globos antologijėlėje surinkta 14 ilges
nių ir trumpesnių straipsnių, iškeliančių žmo
gaus gyvuliui, gyvulio žmogui ir gyvulio gy
vuliui meilę ir prisirišimą. Šalia saviškių Jo
no Biliūno, Vaižganto ir Vyt. Tamulaičio, gy
vulio meilės talkoje dalyvauja Turgenevas, 
Manfred Kyber, Henrich John, Žentą Maurina 
ir Selma Lagerlof. Kiekvienas jų čia yra savo 
vietoje Tačiau šalia Biliūno „Brisiaus galo“ 
ir „Kliudžiau“ įspūdingiausia yra Šeimos La
gerlof „Mėli“. Mėli — vargšė kuprota septy- 
nerių metų mergaitė, tačiau kokia didi jos 
meilė mžiesiems padarėliams: sužeistam kar
veliui, palaužtu sparnu žvirbliui, koją nusi
laužusiam žiogui, letenėlės netekusiai pelytei, 
našlaičiams kačiukams, paliegėlei kanarėlei...

Leidinys paįvairintas keliomis fotografinė
mis iliustracijomis ir keliais piešiniais. Pir
mosios nelabai dera greta antrųjų. Antologi- 
jėlės dvasiai artimesnė piešinio iliustracija. 
Fotografija ją per daug surealina. Nedaug kas 
prikiština antologijėlės kalbai. Tik Zentos 
Maurinos fragmente iš romano „Gyvenimo 
traukiny“ korektūra smarkiai sušlubavus. Ne
būtų, reikia manyti, ir to, jei kitokios būtų 
techninės spaudos sąlygos. J. P.

Br. Kviklys, LIETUVIŲ KOVA SU NA
CIAIS. 1941 —1944 m., Memmingenas, 1946 
m., „Minties“ leidinys, 48 pusi. Viršelis pieš
tas dail. Vilkutaitytės. Kaina RM. 5.-. Į

Yra džiugu, kad jau ne vien tik perijodi- 
niąi leidiniai, atseit laikraščiai, pasiekia lie
tuvį tremtinį skaitytoją, bet ir šiaip leidinys 
— knyga nebėra retas svečias. Štai ir dabar 
turime progas užregistruoti dipl. ekonom. Br. 
Kviklio paruoštą leidinėlį „Lietuvių kova su 
naciais“, kuris, nors ir siauruose rėmuose, 
apima visą vokiečių okupacijos perijodą ir 
vykusiai pavaizduoja lietuvių laikyseną ru
dųjų okupantų atžvilgiu. Leidinėlis susideda 
iš šešiolikos atskirų straipsnelių, kurių jau 
vien’tik pavadinimai išryškina visos knygelės 
turinį. Tie straipsneliai yra šie: Ir mažos 
tautos nori gyventi (įvadas), Lietuvių tautos 
kova amžių bėgyje su-prūsišku militarizmu, 
Lietuvos santykiai su vokiečiais N. gyvenimo 
metu, Kaip naciškieji okupantai 1941 m. už
gniaužė Nepr. Lietuvos idėją, Lietuvių tautos 
kova už savo žemę, Kova prieš nacių norus 
įjungti lietuvius ekonomiškai jų karo maši
non, Žydų išžudymas — nacių niešybė ir 1.1, 
kol pagaliau leidinėlis užbaigiamas paskuti
niuoju: „Kodėl baltai noriau renkasi mirtį, 
kaip grįžimą Tėvynėn“. Leidinėly randame ir 
dešimt buvusios mūsų slaptosios spaudos na
cių okupacijos metu nuotraukų su tomis vie
tomis, kurios charakteringos vokiečių juo-, 
diems darbams ir lietuvių pasipriešinimams 
pavaizduoti Lauktina, kad panašus leidinys 
pasirodytų ir anglų kalba.

5
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Niurnbergo byla
Keitelio, Kaįtenbrunnerio, Rosenbergo, Franko 

ir Streicherio parodymai
Naują" posūki Niurnbergo byloje paYiarė 

bu*. OKW viršininko generalfeldm. Keitelio 
parodymai. Keitelis daugelyje atvejų pripa-' 
žino jam daromų kaltinimų teisingumą ir tei
sinosi tik tuo, kad daugelis jo pasirašytų Įsa
kymų neatitiko jo nusistatymu, ■tačiau jis tų 
įsakymų turinio negalėjęs pakeisti, jausdamas, 
kaip karys pareigingumą vyresnybei arba ma
nydamas, kad tai esą nepakeičiami Hitlerio 
Įsakymai, kurių jis negalįs keisti. Daugelis 
patvarkymų, kurie lietė rusų karo vedimą, 
rėmėsi ne kariniais būtinumais, bet politiniais 
pagrindais. Jau 1940 metų vasarą Hitleris pir
mą kartą pasakęs Keiteliui apie ruošiamą So
vietų Sąjungos užpuolimą. Tuo metu buvę 
duoti nurodymai patobulinti transporto kelius 
kariuomenei persiųsti į rytus. Prieš pat rusų 
karo pradžią Hitleris Keiteliui pasakęs, kad 
karas su Tarybų Sąjunga neturi būti vedamas 
tarptautinės teisės rėmuo’se. Teisimas turįs 
būti panaikintas, o kiekvienas pasipriešinimas 
žiauriausiomis priemonėmis likviduotas. „Ir aš 
su lygiu atsidavimu tarnavau Kaizeriui, Eber- 
tui, Hindenburgui ir Hitleriui“ — pareiškė 
Keitelis.

Buvęs geštapo viršininkas Kaltenbrunneris 
neprisipažino kaltu ir aiškino, kad jis nieko 
bendra neturėjęs su visais priskiriamais nusi
kaltimais. Jis buvęs prieš masinius areštus, 
„nes žmogaus laisvė gali būti atimta tik kom- 
petetingo teismo sprendimu“. Jis tebuvęs tik 
maža, neveikli figūra Himmlerio žaidime. Jis 
težinojęs tik 13 koncentracijos stovyklų. Apie 
dujų kameras, apie masines žudynes ir apie 
kitus žiaurumus jis nieko nežinojęs. Liudinin
kų parodymus arba pateiktus dokumentus, 
nors ir jo paties pasirašytus, Kaltenbrunneris 
laiko neteisingais arba net suklastotais. Juo
kingai naiviai jis užginčyja keletos liudininkų 
parodymus apie tris jo inspekcines keliones 
Mauthausenan, koncentracijos stovyklon, kur 
jis su keletą SS vadų juokdamasis apžiūrinėjo 
dujų kameras ir visą žmonių žudymo procesą. 
Į šiuos parodymus Kaltenbrunneris šaukė: „Aš 
iškilmingai pareiškiu, kad čia nėra nė vieno 
žodžio tiesos!“ Pagaliau aiškindamasis jis 
nuėjo taip toli, kad pradėjo tvirtinti,. jog po
litiniai kaliniai-užsieniečiai, laikomi „Winzcr- 
stube“ viešbuty prie Godesbergo, buvę aprū
pinami maisto daviniu;- devynis kartus dides
niu už vokišką maisto kortelę, ir kiekvieną 
dieną gaudavę, po vieną bonką sekto; jie ga
lėję rašyti laiškus, kiek tik norėję. Pagaliau 
nesusivalda*nčio balsu kaltinamasis šaukė JAV 
atstovui-kaltintojui: „Pon prokurore, jei, gal 
būt, Tamsta manote, kad aš susmuksiu po naš
ta man pateiktų apkaltinimų, tai Tamsta 
klystate; aš nesusmuksiu. Aš prisiekiu Tam
stai!“"

Toliau sekė buv. Rytų sritims ministerio 
Rosenbergo apklausinėjimas. Rosenbergas, 
kaip ir kiti anksčiau apklausti kaltinamieji, 
bandė aiškinti savo nekaltumą, versdamas vi
są nusikaltimų naštą Hitleriui, Himmleriui ir 
Bormannui. Tačiau vis dėlto turėjo prisipa
žinti siuntęs tūkstančius rytų kraštų darbinin
kų priverstiniems darbams į Vokietiją ir tai 
vykdydamas naudojęs žiaurias priemones. .

Hans Frankas, priešingai visų kitų kalti
namųjų pareiškimams, nesvyruodamas prisi
pažino kaltu. Po visų įspūdžių, kuriuos jis 
patyręs Niurnbergo bylos metu, jis jaučiąs, 
kad didelė nusikaltimų naštos dalis slegianti 
ir jį patį. Paklaustas, ar jis dalyvavęs žydų 
naikinime, atsakė: „Aš sakau taip, nes po pen
kis mėnesius trukusios bylos įspūdžių, kuriuos 
jis patyręs Niurnbergo bylos metu, jis jaučiąs, 
kad“ didelė nusikaltimų naštos dalis slegianti 
ir jį patį. Paklaustas, ar jis dalyvavęs žydų 
naikinime, ‘atsakė: „Aš sakau taip, nes po 
penkis mėnesius trukusios bylos įspūdžių ir 
po liudininko Hoesso parodymų man sąžinė 
neleidžia visą šią kaltę priskirti eiliniams pa
reigūnams.“ (Neseniai buvo pateikti buv. 
Auschwitzo kone, lagerio viršininko Hoesso 
raštiški parodymai, kuriuose Hoessas šaltai ir 
vaizdžiai aprašo dujų kameras, žudymo pro
cesą ir prisipažįsta per trejus metus Ausch
witzo kone, lageryje nužudęs tris milijonus

■ žmonių.) „Aš nesu įrengęs .jokios stovyklos 
žydams, — pareiškė Frankas, — bet jei Hitle
ris uždėjo ši baisų atsakingumą vokiečių tau
tai, tas atsakingumas liečia ir mane. Mano 
dienoraštis tapo man pačiam žiauriu liudinin
ku. Tūkstančiai metų turės praeiti, kol ši kal
tė bus nuplauta, nuo vokiečių tautos.“

Rasinės neapykantos kurstytojas, antiserfti- 
tinio laikraščio „Der Stūrmer“ redaktorius Ju
lius Streicheris pradėjo savo parodymus skųs
damasis blogu pareigūnų elgesiu jam sėdint 
kalėjime.. Tačiau, visų nustebimui, jis prisi
pažino, kad žydų tautybės pareigūnai ir gydy
tojai, priešingai kitiems, pasižymėjo labai ge
ru elgesiu kaltinamojo atžvilgiu. Streicheris 
aiškinosi niekados nebuvęs semitizmo priešu, 
jis buvęs tik fanatiškas tiesos mėgėjas ir jis 
esąs įsitikinę's, kad jo redaguotame laikraštyje 
„Der Stūrmer“ buvę 90% tiesos. Toliau ap
klausinėjamas Streicheris stengėsi švelninti 
kaltintojų pateiktas jo laikraščio ištraukas ir 
Įtikinėjo teismą, kad laikraštis „Der Stūrmer“ 
turėjęs tikslą tik išaiškinti žydų problemą, bet 
ne skatinti antisemitines -tendencijas. Ir jis 
pats, Streicheris, kaip sionistinės minties rė
mėjas, visada norėjęs ir ieškojęs taikingų bū
dų žydų klausimui spręsti. V. G.

Naktys^.'.
Dingsta buvusi meilės palaima

Ak, tos beprotiškos meilės naktys!... Ne
pasotinamų bučinių audroj sužimba tamsoje 
jos gražūs, balti dantys ir elektriniais vir
pesiais nueina per visą kūną. Galiu įžiūrėti 
jos puošnias -plaukų garbanas, jausti mielą 
malonų, sujaudintą kvėpavimą, stebėti sniego 
baltumo stebuklingą krūtinę ir ant jos puoš
nų aukso kryželį. Pro atvirą langą vasaros 
ankties dvelkimu Įsiveržia kambarin įvairia
spalvių rožių ir kitų gėlių mišrūs kvapai, 
kurie pasaldina meiles svaigulį, apgaubia ją 
svajingų pasakų burtais ir, švelniai radijo 
muzikai grojant, jos lūpos kartoja: “Aš taip 
myliu tave...“

Tokią vieną vasaros naktĮ svetimą šalis 
atėjo į mūsų krašta, ųežinios ir baimės tamsi 
skraistė apsiautė mus. Pro uždarinėtus lan
gus nebepateko kambarin viliokliškų meilės 
žiedų kvapų,, jauni kūnai • nuslėptu nerimu 
Įsiklausydavo nakties tamson, ar nesigirdi 
policijos žingsnių, ar neseka jų akys ir ausys. 
Ir perdaug balta krūtinė, ir auksinis kryželis, 
ir balti dantys, atrodė, gali tuos svetimuosius 
privilioti. Buvusi meilės palaima tampa neti
krumo prakeikimu. .Jos švelnutis, smulkus 
liemuo prisiglaudžia baimingai prie jo, lyg 
užuovėjos ieškodamas, o lūpos tyliai šnabžda: 
„Aš taip bijau...“

Į ramų šeimos žibini įsiveržė 
prievarta

Seniau, prieš keletą metų, juodu pergy
veno sutuoktuvių naktĮ. Nuotakos -rūbais 
jaunoji, lyg plaštakė, mirgėjo tarp šokančių 
porų ir visu jaunystės siautuliu energingai 
metėsi naujan gyvenimam. Jai norėjosi užtęst 
šį istorinį momentą, pasididžiuot ir pasi
džiaugt juo, tad ji moterišku taktu ir švel
numu stabdė nekantrų vyrą. Vestuvių mu
zika ir dainos kažkur toli toli išgrūdo dienos 
rūpesčius, jaunieji ramiai žengė į palaimintą 
vestuvių naktį, nes jie, kaip ir visi, buvo 
tikri laimingi rytojumi.

Šiąnakt pas juos krata. Kiekvienas smul
kiausias menkniekis, malonių pergyvenimų, 
prisiminimai policijos akių peržiūrimi, sau
gumiečių pirštų iščiupinėjami. Į ramų šeimos 
židinį įsiveržė šlykšti prievarta. Žmona nori 
nutęst kaip galima ilgiau, gal būt, paskutinio 
atsisveikinimo minutes, bet-vyras nekantrau
damas norėtų greičiau išnykt, kad sunki 
kančia pagaliau baigtųsi, kad nėščios žmonos 
ašaros nebūtų veltui liejamos, nes geležiniai 
tamsios nakties Įstatymai ir nutarirpai nėra 
pakeičiami. ,

Pasikeitęs panaktinių vaidmuo
Anksčiau panaktiniai saugojo ramų pilie

čių miegą ir- turtą. Jie monotoniško vieno
dumo žingsniais praeidavo tylioje nakties
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grįžkim prie kitų praktiškų dalykų, be kurių 
t. p. negalima apsieiti mokantis anglų kalbos. 
Imperfect, arba Past Tense, pupils jau žino. 
Sis laikas atitinka mūsų būtąjį kartini laiką. 
Tačiau yra dar vienas laikas, būtent Present 
Perfect, arba tiesiog Perfect, kuris t. p. žymi 
praeity įvykusį veiksmą, bet vartojamas kitu 
atveju kaip Imperfect. Prisiminkim šį laiką 
imdami pavyzdžiu veiksmažodį to see, saw, 
seen.

Present Perfect
I have seen — aš esu matęs 
you have seen —» tu esi matęs 
he, she, it has seen — jis, ji yra matęs, ma

čiusi
we have seen — mes esame roatę^ 
you have seen — jūs esate matę 
they have seen — jie, jos yra matę, mačiusios

Neigiamoji forma sudaroma kitaip negu 
Imperfect Tense.
I have not seen — aš nesu matęs 
you have not seen — tu nesi matęs 
he has not seen — jis nėra matęs 
we have -not seen — mes nesame matę ' 
you have not seen — jus nesate matę 
they have not seen — jie nėra matę

Kaip pupils jau pastebėjo, Present Per
fect padaroma iš trečios veiksmažodžio for
mos participle (seen) ir pagalbinio veiksma
žodžio to havė esamojo laiko. Kaip matome, 
participle nesikeičia, tuo tarpu veiksmažodis 
to have keičiasi pagal esamojo laiko asmena
vimo taisykles. Neigiamoji forma padaroma’ 
su žodeliu “not“, įterpiant jį tarp pagalbinio 
veiksmažodžio. Klausiamoji forma sudaroma 
sukeičiant vietomis įvardį ir pagalbinį veiks
mažodį:

have I seen?
have you seen?
has he, she, it seen?
have we seen?
have you seen?
have they seen?

Prisiminkime dar kartą, kad tik e. tasis 
ir būt. kart, laikas turi klausiamojoj ir nei
giamojoj formoj pagalbinį veiksmažodį to do.

tamsoje, ir žmonės, juos išgirdę, buvo ramūs 
nuo netikėto gaisro, nuo įsilaužimo, nuo girtų 
muštynių. Bendra nakties, ramybe užsikrėtę 
ir jie, nakties sargai, užsnūsdavo prie sau
gomo namo, saldaus miego bučkis apseilė- 
lėdavo jų lūpas ir švininiai akių vokai už
dengdavo akis. Ir nors jie miegodavo, bet 
jų buvimas leisdavo ramiai be rūpesčio sap-' 
nuot kitiems, lygiai kaip ligonio giminėms

. gydytojo apsilankymas.
Dabar slankioja nakties tamsoje namų 

šešėliais paslaptingi sargai, neprašyti panak
tiniai, okupacinės valdžios akys ir ausys, 
kurie seka piliečių butus, jų žingsnius, kas 
pas juos ateina ir kas išeina. Paštuose kon
troliuojami jų laiškai, nuklausomi jų telefo
niniai, o tarnyboje ir net šeimoje užverbuoti 
prievartos agentai seka jų žodžius bei nuotai
kas. Žmonės laukia ir nežino, kada naktį prie 
jų buto sustos sunkvežimis ir išveš ten, kur 
vieną kartą visi turės patekti, o ten juos sau
gos nauji griežti sargai ir storo mūro sienos 
— joks nuraminimas nei suimtiesiems nei 
laisvėje palikusiums.

Gyvenimo drama žiaurioje 
nakties tamsoje

Kadaise naktis buvo išsiilgta palaima, 
lauktas poilsis. Daug gėlių nakčiai suglaudžia 
gležnučius lapelius ir snaudžia, nuleidę žemyn 
gaivas. Paukščiai miega paslėptuose lizduose, 
žvėreliai urvuose, tvartuose guli neatra- 
jodamos karvės ir stovėdami miega risti žir
gai. Triukšmingas dienų gyvenimas nurimsta, 
garsų aidais pilnas dienos miškas nakčiai nu
tyla. Amžių ramybės tyla Paukščių tako 
žvaigždyno spinduliais nužengia ant mūsų 
motinos žemės. Net plėšrieji žvėrys stengiasi 
tylut tylutėliai selinti ppe nužiūrėtos ir ap- 
uostinėtos aukos, kad nesutrukdžius bendros 
tylos harmonijos. Ramybės naktis viešpatavę.

Dabar niekas nežino, kurio eilė, kieno eilė 
iš laisvės patekti kalėj iman ir kurio eilė ka
lėjime eit daugkartinin tardyman. Tyliais 
žingsniais kalėjimo sargai vaiduokliškai raki- 
nėja kameras ir iššaukia šios nakties aukas. 
Jie išvedami. Jų žingsniai tolsta, girdisi gele
žinių koridoriaus durų stumdymal ir vėl vis
kas nutyla. Taip iki vėlyvo ryto, kada žmonės 
sugrąžinami iš tardymo atgal. Naktis po nak
ties, mėnuo po mėnesio. Gal būt, laimingesni 
nežinantieji, kad jų akys nemato ir ausys 
negirdi, kokia gyvenimo drama vyksta toje 
žiaurioje nakties tamsoje, kuriems nepastebi
mas juodasis apokalipsinis raitelis ir iš po jo 
kanopų trykštančios žemės rasos ašaros.

Nekeik ir neverk draug ų
Kvaili, kurie nakties nemigo kankinami 

graužiasi dėl neištikimos meilės ir mano, kad 
jiems nebeliko gyvenimo prasmės. Būtų kei-

— Dvidešimt antroji pamoka
Present Perfect, kaip ir visi kiti laikai, suda
roma be to do.

Be abejo, pupils tuoj kyla klausimas, 
koks gi pagaliau yra skirtumas tarp Past 
Tense ir Present Perfect. Tuo atveju, kada 
veiksmas, įvykęs praeity, yra visiškai užbaig
tas, t. y., kada veiksmą kalbamu momentu ne
galima pakartoti ir jis niekuomet negali būti 
pratęstas arba pakartotas praeity — vartoja 
Past Tense. Todėl labai dažnai pasitaiko, kad 
Past Tense eina sakiny su žodžiais: yesterday, 
some weeks ago, last year etc.

Tuo atveju, kai veiksmas, įvykęs praeity, 
nėra apribotas griežta laiko sąvoka — varto
jame Present Perfect. Jeigu veiksmas, Įvykęs 
praeity, dar tęsiasi dabarty arba turi jai įta
kos — vartojame Present Perfect. Tas laikas 
dažnai eina su išsireiškimais: to-day, this 
week, for a few years (keletą metų) etc. Šitie 
žodžiai laiko griežtai neapriboja, nes jie kal
bamu momentu dar tęsiasi, tuo tarpu žodžiai 
yesterday, a year ago — nurodo laiką, kuris 
galutinai baigtas.

‘T drank a cup of coffe yesterday“ reiš
kia: aš vakar gėriau (buvau gėręs) puoduką 
kavos. Vakar diena pasibaigė, su ja ir veiks
mas tapo nepakartotinu. Tačiau “I have 
drunk a cup of coffee to day — šiandieną 
aš gėriau puoduką kavos, nes šiandien dar 
nepasibaigė veiksmas, dar.gali būti pakarto
tas, todėl vartojame Present Perfect.

“King Eward often came to Germany" — 
karalius Edvardas dažnai atvykdavo į Vokie
tiją (jis yra miręs ir daugiau to veiksmo ne
padarys). Tačiau — “My friend has often 
cometfl Germany" — mano draugas dažnai 
atvykdavo į Vokietiją (jis yra gyvas ir šis 
veiksmas dar gali būti pakartotas).

Taigi, Past Tenše vartojame tuo atveju, 
kada praeity įvykęs veiksmas yra visiškai už
baigtas ir negali būti pakartotas dabarty bei 
turėti jai bet kokios įtakos. Perfect Tense 
vartojame tada, kai veiksmas, pradėtas pra
eity, dar tęsias dabarty arija turi jai Įtakos. 
Šias taisykles labai patariu pupils Įsidė
mėti, nes • klaidingas laiko pavartojimas gali 
pakeisti visą sakinio prasmę ir kartais net 
iššaukti nesusipratimą. 

sta, jeigu būtų kitaip; būtų negyvenimiška, 
jeigu nepasikartotų žiauri aklų gamtos dėsnių 
tikrovė. Nė vienos ašaros nevertas, kuris 
nuėjo su kita, nes verksmu nesugrąžinsi va
karykščio sniego. Pasaulyje yra pakankamai 
tam momentui ištikimų sielų, kurios visada 
suteiks jums paguodą ir užsimiršimą, o, gal 
būt, ir tikrai pastovią meilę. Tad ryto aušra 
niekad tenemato tavo raudonai užverktų aklų 
ir nakties tamsa teneslegia sunkiu kapų ak
meniu jaunos krūtinės.

Dar kvailesni tie, kurie kalėjime prikai
šioja draugams už išdavystę, kurie piktinasi 
sėdinčiais aukštose vietose, kurie jaudinasi 
politiniais apsimetėliais ir veidmainiais, nes 
tokie žmonės seni, kap pasaulis. Žmogaus 
niekšingumui nėra ribų Ateis laikas, ateis ir 
jų eilė, todėl žiūrėk į juos su pakantria užuo
jauta ir džiaukis, jog nepakeliamose sąlygose 
netapai pats sau priešu. Nemigo naktų skaus
me gimusios mintys tau sako, kad pavojin
giausi priešai yra artimiausi draugai ir pas- 
lapčiausi tavo širdies užkampiai, jeigu jie nėra 
švarūs. Tad, nekeik ir neverk draugų, kaip 
niekas neverkia pernykščio sniego.

Meilė ir pareiga sulaiko nuo 
lengvos išeities

Vyrui esant kalėjime, jai gimė švelnutis 
ūdikiš: rūščion gyvenimo tikrovėn įžengė 

tauja būtybė, kada niekas nesijautė tikras • 
savo rytojumi, tuo labiau suimtųjų šeimos. Ar 
nelaisvėje gimusiam bus lemta kada nors 
pamatyti tėvą, laisvą gyvenimą, ar jis jau 
gimdamas pateko Į amžinos vergijos geleži
nius pančius, ar jis nėra prakeikimo ženklu 
atžymėtas? — štai motiną varginę klausimai. 
Bet motinos meilė naktimis budėjo prie vai
kučio lopšio, slaugė jį ligose, ugdė viltį, kan
triai kentėjo ir laukė, o ilgos vienišes naktys 
buvo jos didžiulių rūpesčių liudininkėj.

Tuo metu jis kalėjime kamavosi kar
ceriuose, nevilties tamsėse klaidžiojo jo min
tys, o iš niūrių kameros kampų gimdavo am
žinos ramybės šešėliai, kurie, tiesdami šaltas 
rankas, norėjo draugiškai priglausti jį prie 
savęs, prie ledinės krūtinės, ir lengvu pasku
tiniu atodūsiu išvaduot jį iš sunkios kančios, 
iš beprasmiškai užtęstos kovos, nes koks skir
tumas: šiandien, ryt ar poryt? Net ir dešimtis 
metų neverta tokio bandymo. Tik kažkokia 
meilė ir pareiga sulaikė jį nuo lengvos išeities, 
apsaugojo nuo nepataisomo žingsnio. Jam be
liko kovot su tamsėse gimusiu minčių demo
nu, su jaunu gaju vaiduokliu, kuris sūnaus 
prisirišimu nenorėjo jo.niekad vieno palikti.

Sunkios naktys pauarė juos 
broliais

Fabrikų sirenoms sukaukus, darbininkai 
žingsniuoja namo, valdininkai sučiauptomis 
lūpomis eina gatvėmis, o ūkininkai dar skuba 
prieš tamsą atlikti numatytus darbus. Jų visų 
nuovargis reikalingas poilsio, įtempti rau
menys ir smegenys atsileidimo, šeimos — 
aplinkos, suraminimo ir paramos. Vargas 
egzaminuoja šeimų ryšius, tai juos sustiprina, 
tai sutrauko, lyg audringo pavojaus metu 
laivo įgulos vieningumą. Jūs eidami ilsėtis 
nuolat turite budėt dėl iš visur tykojančių 
pavojų, ir nei jūsų nei jūsų šeimų poilsis nėra 
ramus.

Tie patys darbininkai, ūkininkai ir valdi
ninkai kalėjimuose ištroškę poilsio prie įpra
sto darbo, prie staklių, prie arklo, prie rašo- l 
mojo stalo, bet jie neturi jokio darbo ir nei 
dieną nei naktį negali užsimiršt, atsitraukt 
nuo nemalonios kasdienybės, o naktimis 
amžini tardymai išvaiko palaimingą miegą. 
Bendro gyvenimo nuotykiai surišo juos, ben
drai praleistos sunkios naktys padarė juos 
broliais, o gal ir daugiau kaip tikrais broliais.

Visų keliai veda į ten pat
Kartą pasiekė kalėjimą žinios iš laisvės, 

kad visame krašte vyksta gyventojų išveži
mai, kad tai tik pirmos kregždutės prieš 
svarbius įvykius. -Jo šeimą išgabeno kartu su 
kitais į šalto bado kraštus ir jis suprato, kad 
tarp tokios laisvės ir kalėjimo beveik nėra 
jokio skirtumo, kad visų keliai veda Į ten pat 
Be apkaltinimo, be teismo, be jokio pagrindo 
maži vaikučiai, ligonys ir seneliai troškiuose 
vagonuose be maisto ir vandens buvo pas
merkti pražūčiai. Likę laisvėje sapnuose regė
davo kalėjimus, ištrėmimus ir masinius ka
pus, jie buvo pasiruošę viskam.

Kalėjime tąjp pat -prasidėjo nuteistųjų iš
vežimai, jie keliaudavo į tikrą tamsią nežinia. 
Ilgas kalinimas tiek persunkė jų galvoseną, 
lead net sapnuose jie neišklysdavo iš kalėjimo, 
o kalbėjosi su kameros draugais, su prižiūrė
tojais, su tardytojais arba regėjo naujus kalė
jimus ar net ir patį blogiausią likimą, nors 
jau buvo prasidėję- gandai apie greitą mil
žiniško galiūno galą, apie kažkokį pasikeitimą 
pasaulio politikoje, apie galimas,atmaiųas.

(Pabaiga 7 pusi.)

Paulius Stelingig

Palcūninlū, jaunyste
Palaiminki, motina, mano jaunystę. 
Palaimink jaunystės audringas dienas! 
O dienos brangiausios, ar jūs besugrįšte, 
Kaip jūsų išsilgo širdis!...
Matau aš: pavasaris žydi už lango
Ir obelys puošias balčiausiais žiedais. 
Mažyčiai paukšteliai tėvynę suranda* 
Tik aš, o, motut, taip toli nuo tavęs!
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Naktys...
Pernykštis sniegas nevisada 

dingsta ...
(Pradžia 6- pusi.)

Mirtis nėra niekad maloni, nors kartais ir 
laukiama. Mirtis šeimoje, tarp saviškių, yra 
lengvesnė, gilėtosios žemės kapas malonesnis, 
bet ji žiauri, kada sveikam žmogui kaulėtais 
pirštais užspaudžia gyvybės žiburio šviesą, 
kada budelio šūvis pakaušin giltinės bučiniu 
nukrato visą kūną ir sutamprina jo raumenis, 
o kūnas išmetamas bet kur pakelėje. Kada 
auštant atėjo prižiūrėtojai jo išvesti, tai visi 
žinojo, kur jis turės išeiti, kad jam baigiasi 
naktis ir jis" išeina laisvėn,- išeina ten, kur 
kada nors mes visi nueisime. Su pirmaisiais 
saulės spinduliais jam baigėsi vaiduokliški 
pergyvenimai, jam pasidarė pagaliau taip 
gera, lengva ir malonu.

Ak tos beprotiškos ilgesio naktys!... Mano 
mylimą šiandien kiti bučiuoja, šalti šiaurės 
vėjai kedena užsilikusias plaukų garbanas ir 
šiaurės pašvaistėje blizga rūpestingai už
plombuoti kaukuolės dantys, o greta jos 
įsmeigtas paprastas medžio šakų kryželis. 
Stora sniego danga ilgais mėnesiais saugo jos 
palaikus, tas sniegas neatrodo esąs pernykštis, 
bet vis dėlto toks pat, kaip ir ledu pavirtusios 
jos ilgesio ašaros, amžinos ištikimybės Tėvy
nei liudininkės — taip, pernykštis sniegas 
nevisada dingsta, jis ir dabar šalto vėjo lūpo
mis kužda: „Aš tave myliu...“

And. Valuckas 

Iškilusių klausimų painiavoj 
(Atkelta iš 1 pusi.)

nas, kuriuo jis pareikalauja leisti sovietams 
įkelti koją Siaurės Afrikon, nebeleidžia ma- 

\ nyti, kad tas reikalavimas statomas tik takti
niais sumetimai^ Norėdami žūt-būt išgauti 
to reikalavimo patenkinimą, Maskvos diplo
matai pasiūlo ištisą „įtakos zonų" sistemą Afri
koje: visos Italijos kolonijos turėtų būti val
domos „globos" tarybų, kurių kiekvienoje da
lyvautų italai ir vienas sąjungininkų. Tripo
lyje tuo sąjungininkų kontragentu turėtų būti 
sovietų atstovas. /Tačiau šis planas aštriai 
kertasi su britų interesais, kurių gyvybinis 
reikalas yra išlaikyti savo rankose ryšius su 
dominijomis ir Indija, taigi, Viduržemio jūrą 
ir Suezo kanalą. Bevinas diplomatiškai su
kerta Molotovo „įtakos zonų" planą, pasiūly
damas, vietoj „globos“, duoti Libijai visišką 
nepriklausomybę.

Ne daugiau pasisekimo randa ir kiti iškel
tieji klausimai. Sovietai reikalauja iš Italijos 
300 mil. aukso dolerių reparacijų: 200 mil. 
Jugoslavijai, Albanijai, Graikijai, ir 100 mil. 
— sau. Tam pasipriešina Vašingtonas, tvir
tindamas, kad italai, nesugriaudami savo eko
nominės sistemos, jokiu būdu nepajėgsią pa
tys tokių sumų išmokėti. Faktinai italų re
paracijas tektų pakelti amerikiečiams, ir ši 
transakcija tereikštų tik kapitalų perkėlimą 
iš vieno sąjungininko kišenės į kito kišenę. 
Taip šis punktas lieka nejšspręstas, lygiai kaip 
ir Triesto problema. Byrnes siūlo pravesti 
plebiscitą tose teritorijose, dėl kurių nesutaria 
.4 didieji, Molotovas nori, kad plebiscitas būtų 
išplėstas visai ginčyjamajai sričiai. Neberan
dant bendros nuomonės konkrečiais klausi
mais, Byrnes reikalauja, kad visos problemos 
būtų patiektos spręsti Taikos konferencijai, 
pušauktinai ne vėliau birželio mėn. 15 d. Mo
lotovas protestuoja ir prieš šį pasiūlymą, nu
rodydamas, kad Maskvoje buvę susitarta ne
jaukti Taikos konferencijos, kol didieji nebus 
susitarę dėl sudarytinų taikos sutarčių turi
nio. Konferencijai tenka išsiskirstyti priėjus 
tik vieno pozityvaus nutarimo: būtent, kad 4 
ministerial susirinks vėl Paryžiun birželio 15 
d. ir tęs savo pasitarimus.

Galimumai susitarti tokiuose rėmuose, ku
rie karo metu buvo įgiję lyg ir įstatyminio 
papročio galios, būtent, didžiųjų^tarpe, laiki
nai pakimba ore. Situacijos posūkį dar labiau 
išryškina Byrnes kalba, pasakytoji per radiją 
jam grįžus į Vašingtoną. Jungt. Valstybių 
užs. reik, ministeris tvirtina, tiesa, kad Pary
žiaus konferencija pažengusi toliau taikos ke- 

—— liu, negu jis buvo tikėjęsis, bet čia pat jis su
ypatinga energija gina tas pačias savo pa
žiūras, kurias buvo atstovavęs Paryžiuje. Sa
vo kalboje jis nepalieka nuošaliai net antra
eilės svarbos punktų, kaip, pav., rusų preten
zijos į Italijos karo laivyno dalį. Rusai rei
kalauja karo grobio dalies, tačiau Byrnės at
kerta. kad sovietai nėra prisidėję prie italų 
laivyno paėmimo, o iš kitos pusės, jie niekada 
nesidaliję su kitais sąjungininkais savo gro
biu. Valstybės sekretorius apgailestauja so
vietų atsisakymą grąžinti prekybos laisvę Du
nojaus baseine, reikalaudamas grįžti į norma
lias taikos laiko sąlygas ir evakuoti okupuotas 

■ sritis.
Tolau būdu keturių konferencija išryškina 

situaciją: keturi didieji atstovauja, kiekvienas 
atskirai, keturius požvilgio punktus, keturias 
interesų sistemas. Jei objektai, skirią vienas 
nuo kitos tris vakarų alijantus, leidžia turėti 
kompromiso vilties, tai vis dėl to atrodo, kad 
tarpas tarp vakarų ir rytų interesų yra žy
miai didesnis. Visi Maskvos diplomatijos ėji
mai siekia vieno pagrindinio tikslo: uždaryti 
visą Rytų Europą išimtinai savo valdžioje ir 
apjuosti Sovietų Sąjungos sienas savo kontro
liuojamų teritrijų juosta. Maskva žiūri į li-

kusį „kapitalistinį“ pasaulį su tradiciniu nepa
sitikėjimu. Jos izoliacionistinės tendencijos 
reiškiasi visur: ir nesenai paskelbtasis pirmas 
pokarinis „penkmečio planas“ aiškiai rodo, 
kad Sovietų Sąjunga net ir nemano įsijungti 
į tarptautinių mainų ratą ir pasaulinės ekono
minės kooperacijos sistemą. Politiniu atžvil
giu, sovietai neniekina net menkiausių prie
monių, kad elimihuoti pašalines įtakas iš savo 
ititeresų sferos. Graikų komunistų lideris Za- 
chariadis meta šūkį: „Turkus laukan iš Eu
ropos!“; to šūkio realizacija neabejotinai pri
artintų sovietų įsigalėjimą Balkanuose.

Iš savo pusės, Jungt. Valstybes siekia, kad 
Europa liktų atvira ekonominei infiltracijai. 
Vašingtono liberalizmas eina net iki siūlymų 
panaikinti muitų sienas. Natūralu, kad Ame
rika sau įgimtas demokratines idėjas nori įgy
vendinti ir tarptautinių santykiu plotmėje. 
Tuo keliu eidami, amerikiečiai konsekventiš
kai priešinasi bet kokių blokų idėjai. Si Jungt. 
Valstybių linija randa savo išraišką eilėje 
faktų: Vašingtono opozicija prieš sovietų eko
nominę politiką Balkanuose, Trumano denon
suotieji interesų rivaliteto pavojai Artimuose 
ir Vidutiniuose Rytuose ir pan.

Britų europinė politika stambiuose bruo
žuose lyg ir sutaptų su amerikiečių politika, 
tačiau juos vis tik skiria kai kurie metodų 
nesutikimai. Amerikiečiai eina liberalizmo 
keliu, bent ekonominėje srityje. Britai yra 
arčiau Europos, jų atsargumas dėl to yra di
desnis. Siekdami savo, šiuo metu pagrindinio, 
tikslo Europoje ■— sulaikyti besąlyginį sovietų 
veržimąsi — jie žymiai palankiau žiūri į poli
tinių ar ekonominių blokų galimybę, negu už
jūrio anglo-saksai. Prieš politinį sovietų ver
žimąsi jie jau dabar stato politines užtvaras: 
remia antikomunistinę socialdemokratų par
tiją Vokietijoje, proteguoja (ar bent palankiai 
toleruoja) priešsovietinį rėžimą Graikijoje.

Nežiūrint tų nesutikimų, ir anglo-saksai ir 
sovietai deda pastangas brutaliai nenutraukti 
karo metu pradėtos kooperacijos (nors Byrnes 
savo kalboje ir paminėjo galimumą, sovietų 
nenuolaidumo atveju, ginčą dėl taikos sutar
čių patiekti Jungtinu Tautų visumos susirin
kimui). Todėl dar keistesnių disonansu nu
skamba iš abiejų stovyklų įvairiomis progomis 
kylą beveik priešiški balsai: „Pravda“ kaltina 
amerikiečius, esą jie plėšią Japoniją; Maskvos 
radijas puola Byrnes ir Beviną už jų „piktą 
valią“ Paryžiaus konferencijoje; Molotovui 
grįžus į Maskvą, ten prasideda tikra propa
gandos kampanija prieš anglo-saksus, liečian
ti ne tik jų užsienio politiką, bet ir vidaus gy
venimo sąlygas. Kai kurie sovietų komenta
toriai net grąsina, kad „anglo-saksų laikysena 
gali padaryti galą trijų didžiųjų sąjunginių 
valstybių santarvei“.

Anglo-saksų stovykloje taip pat netylima. 
Pavyzdžiui galima pacituoti charakteringus 
„Sunday Times“ įdėtus išvedžiojimus, kuriuos 
pasirašo Scrutator: „Ar ne aišku, kad rusai 
tenori laimėti laiko ir kad laikas, esamomis 
sąlygomis, veikia jų naudai. Laimėti laiko 
reiškia, kad jų įsigalėjimas už „geležinės už
dangos“ esančiuose kraštuose -gali būti konso
liduotas, tuo pat metu pratęsiant nepastovią 
ir dezorganizuotą padėtį likusioje Europoje ir 
ją pasunkinant iki to laipsnio, kad čia taip 
pat gautųsi tas skurdo terenas, į kurį veržiasi 
komunizmas“.

- Nestebėtina, kad, šios situacijos akivaiz
doje, pasaulyje pasigirsta ir blaivių balsų, ku
rie, kaip Paryžiaus laikraštis „Combat“, ra
gina pasipriešinti „neišvengiamybei“ ir skati
na savo politikus, „jei Atlanto Charta yra 
paslėpta stalčiuose, ją vėl iš ten ištraukti ir 
dėti pastangas, kad Jungt. Tautų Organizaci
jai būtų gražintas prestižas, kurį ji jau yra 
praradusi“.

O tačiau, kaip tik šios situacijos fone, vyk
sta reiškiniai, pro kuriuos tylomis praeiti ne
galima. Beveik visa laisvojo pasaulio spauda 
rašo apie rusų statomus sutvirtinimus Kurilų

Pranešimas „Anglu Kalbos Vadovėlio reikalu
' Daugelis tautiečių vis dar kreipiasi laiškais 

klausdami, ar dar galima įsigyti Herlito An
glų Kalbos Vadovėlio II-ją laidą, kuri mūsų 
buvo šių metų pradžioje išleista. Mes iš savo 
pusės šiuo reikalu pranešame:

Pirmoji šio vadovėlio atspausdinta partija, 
kuri dėl popięrio stokos nebuvo didelė, greitu 
laiku išsisėmė, aišku, nepatenkinus nė dalies 
suinteresuotų tautiečių. Žinant dar esančių 
didelį skaičių asmenų, norinčių kalbamą vado
vėlį įsigyti, buvo dėta pastangų gauti papildo
mai popięrio ir dar jo atspausdinti. Dabar 
malonu suinteresuotiesiems pranešti, kad, nu
galėjus visus popięrio gavimo sunkumus, to 
vadovėlio, nors ir ribotas egzempliorių skai
čius, atspausdinta papildomai. Šiomis dieno
mis, gavus iš knygrišyklos vieną kitą šimtą 
egzempliorių, bus pradėta siuntinėti tiems 
asmenims, kurie iš ankščiau jau buvo užsisakę 
ir įmokėję pinigus.
„ Kartu pranešame visuomenei, kad šis va
dovėlis tolimesnėse stovyklose, ypač anglų 
zonoje, nežiūrint mūsų parodyto didelio atsar
gumo, buvo pardavinėjamas labai aukštomis 
kainomis. Tatai mes laikome visiškai nepa
doriu bizniu ir griežčiausiai smerkiame. Tai 
tiesiog mums yra ir nemalonu konstatuoti, 
kad mūsų pastangas — sudaryti galimybę 
šiuo metu taip reikalingą platiesiems lietuvių 
tremtinių sluoksniams vadovėlį įsigyti prieina
ma kaina — skurdžios sąžinės žmonės paver
čia niekais, o sau susikuria, išnaudodami va

Veda N. Girtautas /

SPORTO ŽINIOS
Lietuva - nenugalėtas Europos krepšinio meisteris
IV-sias Europos Krepšinio Pirmenybes 

prisimenant
Kaip mūsų jau ne kartą buvo pranešta, š. m. 

balandžio 30 - gegužės 4 d. Ženevoje, Šveica
rijoje, įvyko IV-sios Europos krepšinio pir
menybės, kurių nugalėtoju išėjo Čekoslovakija.

Lietuva, 1937 m. žaidynėse Europos krepši
nio meiste'rio vardą išsikovojusi ir 1939 m. jį 
antrąsyk apgynusi, nebuvo priimta šiose pir
menybių žaidynėse dalyvauti. Taigi, šių pir- 
Inenybių nugalėtojas faktinai neturėjo progos 
žaidimų aikštėje susitikti su ligšioliniu mei
steriu Lietuva ir, jį nugalėjęs, garbingai 
perimti meisterystę. Iš formalios pusės Lietu
vos Krepšinio Organizacinis Komitetas IV- 
sioms Europos krepšinio pirmenybėms ruoštis 
buvo atlikęs visa, kas tik buvo galima ar rei
kalinga, kad mūsų vyrams būtų leista daly
vauti pirmenybių žaidynėse ir dar kartą ginti 
Lietuvos spalvas. Remdamaisi tuo Komitetas 
užakcentuoja: „Todėl su ramia sąžine galime 
sakyti, kad mes esame nenugalėtas 
Europoskrepšinio meisteri s.“ (Pla
taus ir išsamaus to Komiteto atsišaukimo, 
nušviečiančio visą pirmenybėms pasiruošimo 
eigą, dėl. vietos stokos ištisai paduoti ne
galėjome — jį jau atspausdino „Žiburiai“ Nr. 
24 (36) š. m. birželio 15 d.).

Lengvosios atletikos rungtynės Jlanau 
stovykloje

Š. m. birželio 2 d. čia įvyko Jengvosios at
letikos rungtynės, kurias suorganizavo ir pra
vedė lietuvių sporto klubas „Perkūnas“ ir ku
riose dalyvavo ir kitų tautybių sportininkai. 
Paskirose sporto šakų varžybose pasiektos šios 
pasekmės:

100 m: 1) E. Sprogis (latv.) 11,9 sek.; 2) Su- 
pronas (liet.) 12,0; 3) Kalvaitis (liet.) 12,1. 
Rutulys: 1) .Liepinietis (latv.) 12,06 m; 2) Bu- 
drevičius (liet.) 11,75; 3) Puzinauskas (liet.) 
11,58. Šuolis į tolį: 1) Supronas (liet.) 6,38 m; 
2) Mežaraups (latv.) 5,82; 3) Paransevičius 
(liet.) 5,25. Šuolis į aukštį: 1) Kernius (liet.) 
nepaprastai švariu stiliumi lengvai 1,75 m; 2) 
Supronas (liet.) 1,60. Diskas: 1) Budrevičius 
(liet.) 35,66 m; 2) Mežaraups (latv.) 35,47; 3) 
Puzinauskas (liet.) 33,76. Ietis: 1) Supronas 
(liet.) 45,15 m. 1500 m bėgimas: 1) Tendys 
4:36,1 min.; 2) Petrauskas 4:42,1 (abu liet.).

Moterys 60 m: 1) Remeikytė (Ffet.) 8,2 sek.;
2) Spruženiece (latv.)- 8,7. Šuolis į tolį: 1) Spru- 
ženiece (latv.) 4,59 m; 2) Remeikytė (liet.) 4,39;
3) Savickaitė (liet.) 3,88.

salose, kuriose įrengiamos ir milžiniškos ba
terijos. Sovietai tvirtina, kad amerikiečių 
lėktuvai bombardavę komunistų karines pa
jėgas Kinijoje. Amerikiečiai patys neslepia 
savo noro išlaikyti militarines bazes Islandi
joje, o šiomis dimomis vienas atstovas Kon
grese, Vašingtone, padarė sensacingų reve- 
liacijų apie iki šiol dar negirdėto efektingumo 
naują ginklą, kurį Jungt. Valstybių armija jau 
galinti naudoti.

Kaip suprasti šiuos reiškinius? Ar reikia 
manyti, kad į dabartinės situacijos problemą 
tikrąjį atsaką žinomas prancūzų žurnalistas 
Serge Kasky? Jis, rašydamas apie nuotaikas 
dabartinėje Čekoslovakijoje (dar prieš rinkimus) 
ir pavaizdavęs gyventojų nepasitenkinimą po 
karo, sovietų įtakoje, susidariusia padėtimi, 
sako: „Laikomasi tik paskutinės vilties — kad 
artimas ir būtinas karas tarp anglo-saksų ir 
Sovietų Sąjungos vėl atstatys prarastąją tvar
ką“. Tai — vienas iš daugelio įspėjimo skam
bučių. — Jurgis Nortautas 

dovėlio tiražo mažumą, neužpclnytą pasipel
nymo šaltinį. Tiesa, dėl didelių turėtų kaštų 
nuo jau ir taip žemos 5,— RM^nominąlinės 
kainos ne viešiems galėjome duoti nuolaidos, 
gal todėl kitas, bepriskaitydamas sau trans
porto išlaidas, ir nebegalėdavo rasti saikios 
kainai ribos, bet tatai keleriopo kainos pa
kėlimo vistiek negali pateisinti.

Žį kartą, norėdami užkirsti kelią spekuliuoti 
vadovėliu, nominalinę vadovėlio kainą pake
liame ligi 7,— RM., bet užtat kiekvienam va
dovėlių užsakytojui, ar tai bus komitetas ar 
pavienis asmuo, nuo užsakytų ne mažiau kaip 
50 egz. duosime 20% nuolaidos nuo bendros 
sumos. Duodamas tvirtas platintojams, ko
misas įgalina kiekvieną pirkėją už vadovėlį 
mokėti tik tokią kainą, kuri pažymėta viršelyje.

Vadovėlis kreditan nebus siunčiamas. Ne
prašykite atsiųsti nė susipažinimui pavyzdžio, 
nes vadovėlis yra visiškai tobulas ir jam 
nereikalinga jokia reklama. Kartu su užsaky
mu turi būti atsiunčiami ir pinigai, atskaičius 
užsakytojui priklausantį komisą. Anglų ir 
.prancūzų zonose gyveną tautiečiai, užsaky
dami vadovėlio didesnį kiekį, pinigus perveda 
per banką adresuodami: „Mūsų Kelias“ 
Konto N r. 8133, Bayerische Hypo- 
theken - und Wechselbank, Filiale 
Dillingen a. d. Donau. Pinigų pervedimo 
per banką formuliaruose būtinai žymėti, kad 
pinigai siunčiami už Anglų kalbos vadovėlį.

„Mūsų Kelio" Redakcija.

Dillngiečiai tinklininkai-ės šongau
Š. m. birželio 1 d. dillngiečiai tinklininkal- 

ės atstovavo lietuvius tinklininkus Šongau tin
klinio turnyre ir turėjo žaisti prieš stiprias 
estų ir latvių tinklinio rinktines Tinklinio tur
nyre, kuris buvo pravestas vieno minuso sis
tema, dalyvavo po vieną estų, latvių ir lietuvių 
tinklinio komandą, O moterų — tik estės ir 
.lietuvės.

Pirmose rungtynėse dilingiečiai susitiko Su 
stipriais latvių tinklininkais. Pirmą setą di
lingiečiai, lyg nepasitikėdami savim, pralošia 
6:15, bet antrajam įvyksta permaina. Dilingie
čiai sukaupia visas jėgas ir supleškina latvius 
net 15:4, Lemiamam trečiam sete vyksta dra
matiška kova, nes abi komandos pasiryžusios 
laimėti. Iš pradžių dilingiečiai veda 9:2; 11:5 
ir atrodo laimės, bet susikaupia latviai ir re
zultatą pradeda švelninti, net persveria 12:13 
savo naudai. Tačiau dilingiečiai nepasimeta 
ir išplėšia sunkią, bet pelnytą pergalę 15:13. 
Komandos žaidė šių sudėčių: latviai — Vo- 
menko, Ciekuris, Kukainis, Raminš, Zagors- 
kis, Straders ir Friebergs; lietuviai — Rada- 
vičius, Budraitis, Karaša, Žilinskas, Kazlaus
kas ir Birgilas.

Antrose rungtynėse dilingietės tinklininkės 
neatsilaiko prieš labai gerai lošiančias estes, 
kurių eilėse žaidė ir buv. Estijos valstybinės 
tinklinio rinktinės žaidėjos, kaip Magi, Lent- 
sius, Kivistik ir kt., ir pralošė 2:0 (3:15); (2:15). 
Komandos -žaidė: estės ja — Magi, Kivistik, 
Aunapuu, Kuuse, Lentsius ir Eerme; lietuvės
— Kurauskienė, Maksvitytė, Normantaitė, 
Brinkmanaitė, Bacevičiūtė ir Vaškelienė.

Trečias rungtynes žaidžia dilingiečiai tin- 
klininkai prieš estų tinklinio rungtinę, kurioje 
taip pat žaidė ir buv. Estijos valst. tinklinio 
komandos žaidėjai, kaip Arens, Nitme, Rae 
ir kt. Po gražaus ir įtempto žaidimo (pasekmė • 
svyravo tai vienų, tai kitų naudai) kaip la
biau prityrę, laimėjo estų tinklininkai 2:0 
(12:15); (12:15). Komandos žaidė: estai — 
Arens, Toi, Rae, Paid, Tanime ir Nitme; lie
tuviai — Radavičius, Budraitis, Žilinskas, Ka
raša, Kazlauskas ir Birgilas.
© Kcmpteno „Žarūno“ krepšininkai birželio 
1-2 d. d. viešėjo Hanau stovykloje ir abi die-, 
nas žaidė rungtynes su vietos krepšininkais. 
Abejas rungtynes laimėjo Kcmpteno „Žarū- 
nas“: su lietuviais — 23:18 (12:8) ir su latviais
— 40:11 (20:8). „Žarūne" žaisdami laimėjo tąš- 
kų: Norkus I 21, Bagdonas 14, Andrulis II 4, 
Varkala 8, Mackevičius 4, Andrulis III 5 ir 
Duliūnas 7.

Skelbimas
Lietuvių Gimnazijai Seligenstadte reika

lingas Lotynų kalbos mokytojas.
Norintieji aukščiau minėtą dalyką dėstyti, 

prašoma kreiptis šiuo adresu: Lietuvių Gim
nazija, Seligenstadt b. Wurzburg (Lie
tuvių stovykla).

Direktorius

Lietuvių Studentų Zoninės Atstovy
bės Miunchene pirmininkui

Broniui Saladžiui
š. m. birželio 8 d. Murnau/Obb. gelžk. 
stotyje tragiškai žuvus, jo giminėms Ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Dilingeno Lietuvių Studentų 
Atstovybė

Šiaulių Prekybos Instituto studentui 
Jonui Brinkmanui 

mirus, jo žmonai, tėvams, seserims ir 
collegai Mikui Brinkmanui reiškiame 
gilią užuojautą 

Dilingeno Lietuvių Studentų 
Atstovybė ir studentai

Užjaučiame p. Šatienę ir Donatą 
Šatą liūdesio valandoje, mirus jų tė
vui — vyrui

Antanui Šatui, 
kurį priglaudė svetima ’ šiaurinės Vo
kietijos žemė.

Ged. Skaistys ir Vld. Butėnas
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Prancūzų spaudos aktualijos
— „Figaro“ vėl paskelbė naują, amerikie

čių publicisto Valter Lippmahno straipsnį apie 
matomąsias ir. nematomąsias problemas. Ir 
šiame straipsny iškelta eilė originalių minčių 
ir pasisakyta pačiais aktualiaisiais užsienio po
litikos klausimais. Artėjant Paryžiaus konfe
rencijos tęsiniui ir pereitą savaitę Bevinui, 
Attlee ir Churchiliui išdėsčius pasauliui britų 
vyriausybės ir politinių sluoksnių nuomonę, 
suprantama, pasaulio dėmesys dar labiau at
kreiptas į didžiųjų valstybių politikos vyrų 
nevaisingus pasitarimus. Savo straipsny Lipp- 
mannas pabrėžia ypač vieną momentą - mirus 
Rooseveltui, o Churchilliui išėjus iš valdžios 
ir santykius tarp „trijų didžiųjų“ pradėjus 
spręsti nebe vyriausybių galvoms, bet užsie
nių reik, ministeriams, šis faktas turįs didžiu
les pasekmes. Esą, Bevinas, Bymes ir Molo
tovas vadovauja savo valstybėms, bet yra 
lygūs su savo kariniais šefais ir kitais krašto 
politiniais vadovais. Tuo būdu šie ministerial 
savo pasitarimuose neturį visiškos galios, o tai 
ir turi tam tikrų pasėkų.

Prisižiūrėjus santykiams tarp didžiųjų val
stybių lengvai įžiūrėsime dvejus aspektus. 
Vienas jų-daugiau ar mažiau pastebimas, pav., 
konferencijų, pasitarimų virtinė. Tačiau ką 
slepia antrasis aspektas - daug nebūtų galimą 
pasakyti. Vis dėlto tai, kas yra žinoma, pat
virtina spėjimus, kad visų didžųjų valstybių 
veikla siejama su prielaida ruoštis galimam 
karui. Juk, kaip nurodo Lippmannas, tikrai
siais diplomatų patraėjais esą strategai ir karo 
vyra*!. Mes nežinome jų pasitarimų turinio. 
Tačiau esą lengva atspėti šį tą stebint, kiek 
daug reikšmės teikiama strateginėms vietoms, 
pav., Triestui ar italų kolonijoms. Kiekvienas, 
su savo kolegomis susitikęs užsienių reikalų 
ministeris, turįs slaptas informacijas bei slap
tas karines instrukcijas. Tai turį įtakos į 
ministerių reiškiamą nusistatymą įvairiais 
klausimais.

Karinių, strateginių problemų reikalus savo 
pasitarimuose Roosevęltas, Churchillis ir Sta
linas fnažai paliesdavę, gi dabartiniai užsie
nių reikalu ministerial greičiausiai jų net ne
gali diskutuoti. Štai dėl ko, pasak Lippmano, 
nedaroma pažanga taikos link ir, priešingai, 
pavojingu būdu riedama karo glėbin. Šia pa
dėtį nesąs langvas dalykas nušviesti ir laisvų 
kraštų, pav., JAV, spaudai, nes ir šioji ją ne
labai pažįstanti.

Įdomiausias tačiau daykas esąs tai, kad 
slaptieji apskaičiavimai ne visuomet, ypač

esminiuošte reikaluose, nesą nežincmietai pu
sei, prieš kurią jie esą nukreipti. Šias slap
tąsias žiniais vyriausybėms teikia ne spaudos 
korespondentai, bet informaciniai agentai. Esą, 
Molotovas tikrai daugiau už anglų ar ameri
kiečių tautas žino apie britų bei JAV koncep
cijas ir karinius planus. Ir priešingai, Bevinas 
su Bymes geriau esą painformuoti apie sovie
tų karinius projektus, nei apie tai žino Sov.- 
Rusijos piliečiai. Kalbant atvirais žodžiais, 
„užsienių reik, ministerial susitinka ir tariasi, 
turėdami prieš akis taikos idėją, tačiau tik
rumoje savy puoselėja karo planus“.

Ir štai tokiose sąlygose, pabrėžia Lippman
nas, .vieną dieną turėsianti prasidėti taikos 
konferencija, taikos tarp sąjungininkų, bet ne 
konferencija, kurios tikslas sudaryti taikos 
sutartis su satelitinėmis valstybėmis. Belieka 
tik klausti,-ar trijų didžiųjų sąjungininkų kon
ferencija susirinksianti dabar išvengti karui 
ar ji susirinksianti jau vėliau su visai kitu 
tikslu - likviduoti karą, kuris bus neišvengia
mas, nebent patys sąjungininkai padarytų sku
bius žygius jam sutrukdyti.

— Vokietijos problema — visur plačiausiai 
aptariamų temų visos Europos spaudoje. Nuo
lat jai daug dėmesio skiria ir paryžietiškieji 
dienraščiai. Įdomus kai kuriais atžvilgiais, 
„Figaro“ įdėtas jo Šveicarijos bendradarbio 
Denis de Rougemonto straipsnis Vokietijos 
klausimais. Jis pabrėžia mintį, kad reikia vo
kiečių tautą stengtis vėl paversti humaniška. 
Pirmoje eilėje tenka jai- išaiškinti praeities 
įvykus ir nurodyti, kurio būdu ji pati tapus 
bendrininkė nusikaltimų, jos primetamų tik 
Himleriui. Toliau, reikia sugriauti jos mora
linę autarkiją, reikia jai pasiūlyti normalų 
vaidmenį europietiškoje bendruomenėje — nei 
tirono nei aukos vaidmenį. Visa tai padėsią 
vokiečiams įsisąmoninti savo kaltę ir išsigy
dyti nuo savo neurozės. Šioji, šveicarų paliu
dytoji koncepcija str. autoriui atrodo reali, 
protinga ir krikščioniška. Esą, tikrasis vokie
čių pavojus 1946 m. kyląs ne iš štabo, partijos, 
pergalės doktrinos ar kraujo religijos pusės. 
Pavojus esąs dėl to, kad Europos centre atsira
dusi teritorija su 50 milijonų politinių prole
tarų — neatsakingų, vilties neturinčių kandi
datų savižudybėms ir nusikaltimams. Kokį 
kelią pasirinks sąjungininkai? Ar jie, varys 
politiką, kurdami piktus židinius, ar tautos 
rūstaus gydymo politiką? Autorius mano, kad 
tik antrasis metodas galės grąžinti Europai 
tautą ir iš viso išjudinti per lėtą nugalėtojų 
varomos Vokietijos politikos procesą. Dipl.

įvairios žinios
Pasaulinė kronika

• Prancūzijos komunistai ir katalikai sutin
ka dirbantiesiems pakelti algas 25%, tuo tar
pu socialistai tesiūlo pakėlimą tik 12,5%.
• Junginių Tautų generalinis sekretorius 
Trygve Lie numato kelionę į Europą, kur ap
lankys Oslo, Kopenhagą, Amsterdamą, Ženevą 
ir, galimas dalykas, Paryžių bei Londoną.
• Danijos finansų ministeris II. F. N. C. An
dersen gauna paskyrimą Jungtinių Tautų 
biudžeto komiteto šefu.
• JAV senatas sutiko leisti daryti atominių 
bombų bandymus. Jais norima nustatyti po
karinę JAValstybių laivyno politiką.
• Vokiečių policija nugalėjo būrį ginkluotų, 
amerikietiškai apsirengusių vokiečių, kurie 
buvo pasivogę 14 amerikinių karinių autove- 
žimių („džipų“), įsibraudavo į butus ir ameri
kiečių karininkų vardu plėšikaudavo.
• Teisiamasis gen. D. Michailovičius pareiš
kė, kad jis nė kiek nebendradarbiavęs su vo
kiečiais.
• Bavarijos komunistų partijos vadas, se
kretorius ir trys kiti aukšti pareigūnai nu
teisti po 4 mėnesius kalėti už tai, kad jie be 
leidimų buvo nuvykę į rusų zoną dalyvauti 
Berlyno komunistų partijos susirinkime.
• Amerikiečių karinė valdžia atleido iš pa
reigų Bavarijos valstybės sekretorių Georg 
Fischer už tai, kad jis be leidimo buvo per
žengęs anrerikiečių-rusų zonų sieną, kad da
lyvautų komunistų partijos konferencijoje, 
kuri įvyko š. m. kovo 2 ir 3 d. Berlyne.
• Paramonto fotografui L. Cass, kuris nu
filmavo Michailovičiaus teismo procedūrą, Bel
grado teismo sargyba konfiskavo 1100 perų 
(apie 300 metrų) filmos. •
• Vokietijoje ir vėl veikia nudistų organi
zacija.
• Sklinda gandai jog Tolimųjų rytų komi
sija svarstanti klausimą dėl Japonijos Impe
ratoriaus institucijos panaikinįmo.
• Rumunijos kariuomenė sumažinama iki 
100.000, įskaitant 7000 karininkų.- Dėl tokio 
kariuomenės skaičiaus yra susitarę 4 užsienių 
reikalų ministerių pavaduotojai.
• Pranešama, kad iš Austrijos rusai atitrau
kę apie 30-40.000 karių ir kad liepos pradžiai 
dar pasiliksi^ apie 60.000.
• JAValstybių užsienių reikalų ministeris 
James Byrnes atvyko į Paryžių prezidento 
Trumano asmenišku lėktuvu. Byrnes buvo 
palydėtas prezidento Trumano. Su juo atvyko 
senatoriai — Tam Conelly ir Arthur Vanden
berg.
• Prie T^ingtao amerikiečiai jūrininkai ap
sikasė ir pasiruošia kovoms, nes, kaip AP

praneša, kinų komunistai arteją ir gali pra
dėti puolimą.
• Prancūzijos partijų vadai yra susitarę dėl 
steigiamojo parlamento prezidento. Juo nu
matomas socialistas Vincent Auriol. Vicepre
zidentai 6 — du iš katalikų, du komunistų,, 
vienas PRL ir vienas radikal-socialistų.
O Buvęs Italijos karalius Umberto birželio 
14 d. atvyko lėktuvu Į Lisaboną. Čia jį pas
veikino Italijos ministeris Portugalijai.
• Michailovičius teisme pareiškė, kad jis yra 
išgelbėjęs daugiau negu 300 amerikiečių li
kimų 1944 metais, kada jie per Jugoslaviją 
skrisdavo į Rumuniją ir Vengriją.
• Pagal JAV paskolos-nuomos sutartį buvo 
suteiktą gėrybių britams už 30.753.304.000 do
lerių, Rusijai — 11.141.470.000 dol., Prancūzijai 
— 2.377.072.000 dol., Kinijai — 1.335.632.000 
dol., Olandijai — 178.064.000 dol., Belgijai — 
82.884.000 dol., Graikijai — 76.838.000 dol ir 
Norvegijai '— 37.708.000 dolerių.

Sovietų samprotavimai dėl atominių bombų
Maskva, birželio 15 d. Rusų mokslininkas 

prof. G. Pokrovsky yra parašęs apie atominę 
bombą straipsnį' kuriame jis nurodo, kad ato
minės bombos naudojimas kovoję prieš dideles 
armijas ar išsklaidytus pramonės taikinius nė
ra naudingas. Užuot panaudojus atomines 
bombas sunaikinant japonų miestus Hirošima 
ir Nagasaki, tų pat rezultatų, tik pigiau būtų 
buvę galima pasiekti paprastomis aviacijos 
bombomis. Dėl ypatingo uranijaus gamybos 
ir jo perdirbimo brangumo, masinė atominių 
bombų gamyba esanti negalima, tuo pačiu 
esąs negalimas jų naudojimas dideliais kie
kiais.

Taip pat esą maža pagrindo tikėti, kad 
atominė energija galėtų bent iš dalies pakeisti 
kitus pramonės energijos šaltinius, sako mi
nėtas rusų mokslininkas.

Rusija perka Islandijoj žuvis
UP iš Vašingtono praneša, kad Sovietų 

Sąjunga sudariusi su Islandija prekybos su
tartį, pagal kurią Sovietai pirks žuvis ir mokės 
nuo 30 iki 50 % brangiau negu moka kiti 
kraštai. Sutartis pasirašyta Maskvoje, bet dar 
nėra paskelbta viešai.

Nors Islandijos prekybininkai yra užinte- 
resuoti tokiomis aukštomis kainomis, kurias 
rusai mokės, tačiau manoma, kad sutartis 
esanti susijusi su politika.

Pastebima, kad sutartis pasirašyta prieš 
mėnesį, laiko prieš įvykstančius Islandijoje 

'rinkimus. Komunistų partija, palyginti, yra 
stipri ir deda pastangas reprezentuoti vyriau
sybę.

Tcika tik per sankcijas
Atominės energijos kontrolės įvedimas
Demokratiniai kraštai, pirmoje vietoje JA 

Valstybės ir D. Britanija, nesskaitant visų ma
žųjų valstybėlių, visoms priemonėmis siekia 
pasaulinės taikos, taikos nedalomos. Tą jų 
gerą norą taikiai gyventi žinoję kiekvienas, 
kuris sekė jų greitą demobiliėaciją, karo pra
monės paruošimą plačių mastu reikmenim ga
minti ir kt. Tačiau šį gerą norą ne visi kraš
tai pasekė.

Paskutinėmis dienomis J A Valstybės pasiū
lė pasauliui sudaryti tarptautinį organą, kuris 
galėtų kontroliuoti atominės energijos gamy
bą bei naudojimą. Kartu su šiuo pasiūlymu 
J A Valstybės pareiškė sutikimą pas save su
stabdyti atominių bombų gamybą, o esamas 
atomines bombas sunaikinti, jeigu tik būtų 
sudaryta pakankama kontrolės sistemą.

Jos kristališkai išryškino, kad tokiu atveju 
negali būti jokios veto teisės, kuri iki šiol bu
vo įtraukta į Jungtinių Tautų chartą. Jos 
kviečia pasaulį atsisakyti nuo karo vedimo 
priemonės, o pasaulio saugumo programa tu
rinti būti sudaryta ne iš „maldaujančių min
čių“, bet iš „priverstinų sankcijų, kufiose glū
dėtų dantingas tarptautinis įstatymas“.

Jungtinių Tautų Atominės energijos komi
sijoje JAValstybių atstovas Bernardas M. Ba- 
ruchas, 75 metų finansininkas, vaidinęs svar
bų vaidmenį JAValstybių pergalėje per abu 
pasauliniu karu, pareiškė dėl atominės ener
gijos gamybos ir naudojimo šitokią Amerikos 
poziciją:

1) atominių bombų gamybą sustabdyti,
2) pagamintas atomines bombas sunaikinti,
3) sudaryti tokį organą kuris viską žinotų 

apie atominę energiją,
4) panaikinti veto teisę, kuri galėtų ap

saugoti tuos, kurie nevykdytų savo 
šventų įsipareigojimų, negalinti ir ne
naudoti atominės energijos naikinan
tiems tikslams.

Toliau Baruchas nurodė ir į kitų karo 
ginklų, net ir paties karo kontrolę. Atsieit, 
niekas neturėtų teisės karą kelti ar skelbti.

Šalia šių apsauginių priemonių, jis pareiš
kė, kad visi tie kraštai, kurie privadėtų turi
mus ginklus panaikinti, turėtų būti užtikrinti 
daugiau negu žodžiais. Šie kraštai privalo tu
rėti saugumo garantiją ne tik prieš tuos, ku
rie turi atominius ginklus, bet taip pat ir 
prieš tuos, kurie gali nelegaliai naudoti bak
terines ar biologines dujas ir, gal būt, net 
pati karą.

„Tvarka“, sako jis, „ilgai neapsaugoma me
talo svoriu ar ginklavimosi kėlimu. Taika gali 
uūti rami ir saugi tik per tarpusavio susipra
timą ir sutarčių sustiprinimą sankcijomis. Mes 
privalome priimti arba tarptautinį bendra
darbiavimą arba tarptautinį suskaldymą“.

Britai prieš paslapčių atidengimą
Britų parlamentaras darbiečių suvažiavime 

pasisakė prieš atominės energijos paslapčių 
atidengimą kitiems kraštams.

Parlamento narys 'kapitonas A.' R. Blick- 
bum darbiečių konferencijoje pareiškė, kad 
„atominis karas esąs absoliučiai neišvengia
mas artimiausių dešimties metų būvyje, jeigu 
pasaulyje esamas uranas ir torius, iš kurių 
gali būti daromos atominės bombos, nebus 
Jungtinių Tautų nusavinti ir kontroliuojami“.

Detmoldo Lietuvių Bendruomenėj 
Apylinkės Teismas skelbia:

Tragiškai žuvusio D-ro Ksavero VEN- 
CIAUS ir Lizos RAUBAITEš-VENCIENES 
turtui paskirta globa iš Jono Steponaičio ir 
Antano Liaukaus.

Tas pats Teismas šaukia įpėdinius D-ro 
.Ksavero Venciaus ir Lizos Raubaitės-Vencie- 
nės (6) šešių menesių laiku "pareikšti savo tei
ses į likusį įvairų kilnojamąjį turtą. Teismo 
nutarimas 28. V. Į946 metų Civ. aps. byla 
Nr. 2.

Pagal Teismo nutarimą talpinamas skelbi
mas turi būti paskelbtas „ŽIBURIAI“ ir „MŪ
SŲ KELIAS“ ir po vieną egzempliorių prista
tytas į bylą. (pas) Vaitkevičius

Mikolaičikas bando atsikirsti
Lenkijos vyriausybės vicepremjeras Miko

laičikas neseniai pareiškė, jog Varšuvos rė
žimas mėginąs lenkų ūkininkų partiją sunai
kinti. Slaptoji policija norinti parodyti, kad 
jo organizacija palaikanti ryšius su teroristų 
grupėmis.

Kalbėdamas partijos vyr. taryboje, jis pa
reiškė, kad jo partijos dariai išstumiami iš 
balsavimo tarnautojų tarpo visose provinci
jose, išskyrus tris. Rinkimai .numatomi bir- - 
želio 30 d. Jo pasakyta kalba taryboje lenkų 
laikraščiuose, matyti, dėl cenzūros nebuvo at
spausdinta.

„Čia esą nieks kitas, kaip politinė kova, 
kuri mėgina padaryti mūsų darbą negalimu 
ir, tur būt, nušluos mus visai nuo žemės pa
viršiais“, sako Mikolaičikas.

Toliau jis pareiškė tarybai, kad ūkininkų . 
partijos narių kortelių falsifikavimas esąs vo
kiečių darbas „ir todėl bus galima po referen
dumo pasakyti, kad mūsų partija yra ne tik 
antidemokratiška, bet ir provokiška“

„Mūsų partijos sunaikinimas“, sako jis, 
„yra vykdomas piliečių milicijos rezervinės 
organizacijos, specialių teismų ir per dalinius“.

Mikolaičikas pareiškė, kad saugumo poli
cija, suspenduodama partijos šešių vyr. apy- 
gardinių būstinių veiklą, pažeidžianti 1921 m. 
konstituciją".

„Izvestijos“ perspėja dėl Palestinos
Per Maskvos radiją buvo pranešta, kad 

Palestinos padėtis vis labiau įsitempianti ir 
kad tai gręsią taikai ir saugumui Artimuose 
Rytuose. Izvestijos straipsnyje kritikuojamas 
anglų ir amerikiečių sudarytos komisijos pra
nešimas, nes šis reikalas priklausąs JTau- 
toms. Toliau straipsnyje nurodoma,-kaip ara
bų spauda puola Britus, kurie sėją piktas 
sėklas tarp žydų ir arabų. Komentatorius nu
rodo, kad Palestina kartu su Ts^nsjordanija 
sudarančios svarbią bazę britams Suezo ka
nalui saugoti. Palestina ir Transjordanija yra 
virtusios didele britų karo stovykla, sako 
Maijev.
Eisenhoweris ir Nimitzas sutinka su Lotynų 

tautų ginklavimų
AP iš Vašingtono praneša, kad Adm. Ches

ter W. Nimitzas ir Gen. Dwight D. Eisen
howeris yra paraginę kongresą įgalioti per
vežimą ginklų ir karo reikmenų Amerikos že- . 
myno tautoms. Nimitzas pareiškė, kad būsi
mo karo atveju pervežimo įstatymas įgalintų 
suorganizuoti vakarines respublikas į vieno 
žemyno kariuomenę. *

Gyventojų ir okupacinių dalinių santykis
Okupuotieji kraštai Okupacinės Gyventojų Kiek % %

kariuomenės sudaro
skaičius skaičius okupac. kariuomenės

Japonija......................... . 190.000 75.000.000 0,25
Korėja, rusų zona .... . 200.000 9.000.000 2,22
Korėja, JAV zona .... . 50.000 17.000.000 0,30
Italija.............................. . 380.000 ~ 43.000.000 0,88
Austrija, Britų zona . . . . 24.000 \ 1,987.000 1,21

„ JAV zona . . . . 24.000 ' 1,894.000 1,29
„ prancūzų zona . . 37.000 777.000 4.76
„ rusų zona . . . . 140.000 2.120.000 6.60

Vokietija, Britų zona . . . 350.000 22.000.000 1,59
„ Prancūzų zona . . 111.000 6.393.000 1,74
„ JAV zona . . . 315.000 17.156.000 . 1,84
„ rusų zona . . . . 700.000 19.694.000 3.55

Dilingeno vyrų choro koncertas
S. m. birželio 5 ir 13 d. Dilingeno lietuvių 

stovyklos visuomenė turėjo progos išgirsti 
J. Štarkos vedamo vyrų choro koncertą. Pa
žymėtina, kad tai bus bene pirmasis -šios 
rūšies koncertas tremtyje, kada visą progra
mą atlieka tik choras.

Programoje 21 dalykas, kurių dauguma lie
tuvių kompozitorių originalios bei liaudies 
harmonizuotos dainos ir tik trys dalykai sve
timų kompozitorių.

Bendra choro žymė — tai sąskambio gry
numas ir platumas. Choro dalyviai, nors nėra 
profesionalai, puikiai valdo balsinę medžiagą, 
išvengdami aštrumo. Choras dainuoja tikrąja 
to žodžio prasme: išdainuojamas tiek piano, 
tiek mezzo-forte, tiek forte. Balsai išlyginti 
tembro ir dinamikos atžvilgiu: gaunamas ma
lonus, proporcingas sąskambis, balsai vienas 
su kitu jungiasi harmoningoje visumoje.

Vedamoji melodija ryški ir aiški, ją lydįs 
akomponiamentas irgi ryškus ir lygiai išlaiky
tas. Temos vystomos logiškai atsižvelgiant į

dainos charakterį. Pabrėžtinas sąskambio 
platumas, sudarąs įspūdį, jog melodija nu
tįsta kažkur tolumon, tačiau nenutrūksta. 
Dinamika išplėtota kruopščiai ir apgalvota: 
minkštas, skambąs piano, plaukiojęs, augąs 
crescendo ir stiprus, vengiąs riksmo forte. 
Kiekvienai dainai skirtas jai būdingas, savitas 
charakteris, sudarąs programos įvairumą ir 
grožį.

Paminėtina J. Štarkos jau čia tremtyje su
komponuota daina „Tušti paliktieji namai“. 
Daina didinga, plačiomis vedamomis melodijo
mis, smulkiai išplėtota frazuote ir įdomiai 
suharmonizuota, daro didelesnio veikalo įs
pūdį.
' Apskritai, programa atlikta skoningai. 
Vengta bent kurių pigių efektų, besilaikant 
savitos, aukštos meninės linijos. Pats choro 
dayvių laikymasis rodo jų rimtą drausmę ir 
pasiruošimą scenai..

Linkėtina ir kitoms stovykloms išgirsti ir 
išgyventi šią malonią, rimtą, lietuvišką pro* 
gramą E. V.
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