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Pasižvalgius po 
bažnytinius metus

Trys didžiosios šventės, — Kalėdos, Vely
kos ir Sekminės, — it koks didžiulis laiko 
ratas, sukasi visų bažnytinių metų skritulyje. 
Tos šventės apima ir savo reikšme pripildo 
visų metų laiką. Jos iškelia jų prasmę, at
skleidžia jų paslaptis ir sąryšį. Juk kiekvie
nuose bažnytiniuose metuose atsispindi visas 
Dievo planas, jo įvykdymas ir pildymas. Juo
se regimas, it kokiame veidrodyje, visas Kris- 

'taus atpirkimo darbas: nuo jo pradžios (Kris
taus gimimo) iki jo svarbiausio vyksmo (Kris
taus kančios ir mirties) ir galutinio atbaigimo 
(Sv. Dvasios veikimo). Taigi trys šventės ąt- 
Btovauja tris žmonijos atpirkimo eigos tarps
nius, arba įvykius: išganymo prasidėjimą, ar
ba Kristaus kančios ir mirties aktą su Jo pri
sikėlimu (Gavėnia ir Velykos!) ir jo atbaigi
mą, arba Sv. Dvasios vadovavimą (Sekmi
nės!). Tos trys įžymiausios šventės tad vy
rauja laike it kokios simbolinės Svč. Trejy
bės figūros — atstovės, primindamos žmoni
jai Dievo Tėvo gerumą ir pasigailėjimą (Ka
lėdose), Dievo Sūnaus įvykdytą atpirkimą per 
Jo kančią ir mirtį (Velykose) ir Sv. Dvasios 
nuolatinį vadovavimą iki žmogaus mirties 
(Sekminėse). Taigi jos visos yra sutapusios, 
tarpusavy susietos, būtinos ir neperskiriąmos. 
Kaip žmogaus sielos atpirkimo darbe daly
vauja ir Tėvas, ir Sūnus, ir Sv. Dvasia, taip 
Ir bažnytiniuose metuose figūruoja tos minė
tos centrinės Bačnyčios šventės, vaizduoda
mos mums tikintiesiems atpirkimo etapus ir 
svarbiausius Krislaus gyvenimo momentus, 
tampriai susijusius su tuo atpirkimu.

Bet kadangi atpirkimas nevyksta prievar
ta, bet tik sąmoningu kiekvieno žmogaus pri
sidėjimu prie Dievo vykdomo atpirkimo dar
bo (duodamos malonės), aktyviu bendradar-* 
biavimu su Dievo paskelbta valia, tad ir kyla 
aikštėn tas gyvasis reikalas — kiekvienam 
krikščioniui gyventi ir veikti pagal tą atpir
kimo planą, dabar išdėstomą tų didžiųjų šven
čių laikotarpiuose.

..mogus miklinąs! geriausiai dirbdamas su 
planu, su tvarka, neperskubėdamas. Jei Die
vas nenustatė žmogaus tobulėjimo ribų, tai ir 
žmogus neturi ribotis, sustoti. Viską jis turi 
panaudot kilimui aukštyn, žengimui pirmyn. 
Nieko jis neturėtų paniekinti, kas jį kelia ir 
skatina. Niekados jis neturėtų nematyti to, 
ką jis turi matytu Kitaip dingtų laikas be 
naudos, žmogaus gyvenimo darbas būtų ne
atliktas, — jis pasiliktų laiko pakelėje pusto- 
bulis, nesubrendęs amžinosios laimės gyveni
mui, kuris jo laukia. Tik tas toli eis ir toli 
pasieks, kas savyje pajus dvasios tikrovę — 
realybę. Ir tik tiek, kiek jis save ir Dievą 
suras. Jei kam jo paties dvasia-siela rodosi 
tik it kokia šmėkla, netikra, padraika, tad 
kaip jis ja gali gyventi, kaip jis ją gali la
vinti tobulinti, kaip jis iš jos gali reikalauti, 
ją kontroliuoti, jai gaires nustatyti?! Reikia 
ir dvasiai duoti direktyvų! Net ir imperaty
vų! Reikia ir iš jos reikalauti: Žmogus turi 
Išmokti vadovauti ir savo dvasiai. Jei gyve
nama' miglotai ir tik šio materialinio pasau
lio miglose, tad iš kur gali kilti dvasios švie
sa?! Reikia ir pačiam įskelti savyje šviesos! 
Dievas nedaro arba tik retai ir tik išimtinais 
atvejais tedaro stebuklų tam, kas nenori, ne
ieško, — kitaip tariant, dvasiškai miega.

Dvasios pažangai yra trys būtini laipsniai:
1) pažinti dvasios, arba neregimojo pasaulio, 

tikiybę-realybę: teisingai skirti gera nuo 
blogo, pažinti save;

2) pradėti norėti gero: norėti ir sau ko gero;
3) tvirtai laikytis ger^ ir duoti to gero ki

tiems.
To gero įgyvendinimas pagal Kristaus gy- 

venymo pavyzdžį ir Dievo valią yra jau krikš
čioniškoji dorovė. Geras virsta žmogaus as
menyje tikrybe. Didesnis tos dorovinės tikry
bės laipsnis pradeda šviesti. Dvasios šviesa 
yra dorovės šviesa. Tos šviesos spinduliai — 
dorybės. Sakoma, žmogus šviečia dorybėmis. 
Mokslas nešviečia dvasios šviesa. Jo tikslas 

■— pažinimas, žinojimas. Pažinimo šviesa, jei
gu ji kartais taip būtų vadinama, toli gražu 
ne dvasios šviesa. Galima daug turėti žinių, 
mokslo, net praktiškų sugebėjimų, o neturėti 
asmenybės, arba dvasios šviesos. Negalima 
betkokį dorovinį praskaidrėjimą laikyti jau 
pilnutine dvasios šviesa. Si pastaroji, ir tik 
ji, yra susijusi su absoliutine Kristaus dvasios 
šviesa. Gali būt kas mokytas, bet neapšvies
tas. Jei galima kalbėti apie mokytuosius kaip 
šviesuomenę, tai tik ta prasme, kad jie švie
čia dorove. Dvasios šviesos gali turėti ir ne
mokytieji. Šviesti žmogų nereiškia jį vien tik 
mokyti. Švietimo įstaiga negalima vadinti tos 
įstaigos, kuri vien tik mokslą teikia arba 
mokslo darbą, jo reikalus tvarko. Švietimas

Taikos organizavimo kliūtys
Atominės energijos problema
Paskutiniu mėtų pradėtas svarstyti pats 

esmingiausias — atominės energijos kontrolės 
klausimas. Nuo šios problemos išsprendimo 
pareis pasaulio likimas — išlikti ar žlugti.

Praėjusią savaitę JAValstybės buvo patel
kusios atominės energijos kontrolės planą, pa
gal kurį pirmiausia turėtų būti sudarytas tarp
tautinis efektyvus kontrolės organas, o pas
kui, panaikinus veto teisę, JAValstybės su
naikintų pagamintas atominės bombas ir sus
tabdytų jų tolimesnę gamybą.

šiam pasiūlymui pritarė D. Britanija, Ki
nija, Kanada ir Meksika.

Sovietų Sąjungos vyriausybės atstovas prie 
Jungtinių Tautų, Gromyko, išdėstė atominės 
energijos kontrolės klausimo principiniai skir

Einant šiuo sovietiniu keliu, talkos suda
rymo problema pakibtų ore ir ginklavimasis 
kiltų pagreitintu ir sustiprintu tempu,--o pa
saulis artėtų prie dar negirdėto atominio ka
ro, kuris, kaip daugelis mano, yra neišven
giamas.

Taigi, atominės energijos kontrolės įvedi
mas yra viena sunkiausiai išsprendžiamų pro
blemų, nes vakarų kraštai nepasitiki Sovietų 
Sąjungos gerais pareiškimais, šis klausimas 
yra didžiausia nesutarimų kliūtis.

Byrnes pažiūros dėl Vokietijos
JAValstybių užsienių reikalų ministerio 

James F. Byrnes principinį nusistatymą dėl 
Vokietijos išdėstė INS korespondentui svar
biausias JAV delegacijos ekspertas. Pagrin
dinis nusistatymas yra toks:

Tremtinių likimą besprendžiant
La Guardia pareiškimas

Naujorkas, birželio 16 d. (AP). Pabėgėlių problema ketvir
tadieni buvo nagrinėjama JT Socialinių ir Ūkinių Reikalų Tarybos 
debatuose. UNRRA-os generakinis direktorius Fiorello La Guardia 
patarė Tarybai paskubinti tarptautinės pabėgėliams organizacijos 
steigimą, kad š. m. gruodžio 31 d., kada pasibaigs UNRRA-os pa
galba, nepasiliktų neaprūpinU „ne Įsivaizduojami skurdo kalnai".

JT Komitetas Pabėgėlių ir Tremtinių (DP) reikalams, du mėne
sius posėdžiavęs Londone, pateikė Tarybai išsamų 200 psl. prane
šimą. Pranešimas mini-tas sritis, dėl kurių neprieita vieningos nuo
monės, jų tarpe ir dėl klausimo, ar pabėgėliai turėtų prieš jų pačių 
norą būti verčiami grįžti i saęo tėvynes.

■ La Guardia pasisakė už tai, kad taryba turėtų Įsteigti atsakingą 
žinybą pabėgėlių klausimams reguliuoti, kadangi ši problema ne
siduoda išsprendžiama vien tik ręzoliucijomis. Jeigu nebus skubiai 
veikiama, taip kalbėjo jis, ir per šešis-devynis mėnesius pabėgėliai 
nebus grąžinti j savo tėvynes arba Įkurdinti naujose vietose, po 
Internavimo mėnesių ir metų nebebus galima jų niekur padėti.

Iš numatomo 1.600.000 pabėgėlių ir tremtinių skaičiaus Euro
poje šiuo metu, kaip pareiškė La Guardia, 837.000 asmenų aprū
pinama UNRRA-os stovyklose. Jis spėja, kad iš to skaičiaus apie 
600.000 nenorėsią grĮžtl i savo tėvynes. La Guardia pasisakė už 
tai, kad šie asmens neturėtų būti prievarta verčiami grįžti ir siūlė 
tuos nagrąžintinuosius paskirstyti šiems kraštams'pagal tai, kiek 
kiekvienas jų gali priglausti: Jungtinėms Valstybėms, Kanadai, 
Meksikai, Argentiniai, Brazilijai, Čilei, Kolumbijai, Venecuelal, 
Naujajai Zelandijai ir Australijai. Jungtinės Valstybės neturėtų 
ašaroti dėl pabėgėlių vargo, jeigu jos pačios nenori jų įsileisti.

Jungtinės Tautos turinčios iš anksto pasiruošti nuo š. m. gruo
džio 31d. (po UNRRA-os likvidavimo) kiekvieniems 100.000 pa
bėgėlių UNRRA-os stovyklose išleisti 30 milijonų dolerių metams. 
Jis, be to, pažymėjo dar iai, kad Į savo tėvynes grąžinamieji as
mens turėtų būti aprūpinami maisto produktais trims mėnesiams 
(90 dienų), o jų grąžinimas turėtų būti vykdomas tiesiog Į jų 
tėvynes. - •

tingą projektą. Jo esmė glūdi tame, kad ato
miniai ginklai turėtų būti sunaikinti anksčiau, 
negu sudarytasis tarptautinis kontrolės_ orga
nas pradėtų efektyviai veikti. Be to, pagal 
Sovietų projektą, veto teisė taip pat turėtų 
pasilikti. Iš tų dviejų pasiūlymų atrodo, kad 
nė vienas projektas pilnai nebus priimtas, nes 
dėl pirmojo pasipriešins Sovietai, o dėl an
trojo dauguma kraštų.

Anglų svaitraščiai klausia, kaip būtų tuo 
atveju, palikus veto teisę, jei kontrolės ko
misija norėtų nuvykti į Sovietų Sąjungą ir 
patikrinti visas karo pramonės įmones bei 
kontroliuoti uranijaus ir torijo žaliavų šal
tinius? Jei tokie žygiai nesiderintų su politi
kos siekimu, Sovietai galėtų panaudoti veto 
teisę ir kontrolės darbas atsidurtų negyvame 
taške, kaip kad dabar daugelis problemų at
sidūrė. -

1) Vokietijos problema turi būti gvildena
ma dabar, bet neatidėliojama, kaip buvo praė
jusį kartą padaryta. Planas esąs paruoštas 
Berlyne, karinio gubernatoriaus pavaduotojo, 
gen. Įeit. Lucius D. Clay, ir ambasadoriaus 
Robert D. Murphy, karinio gubernatoriaus 
patarėjo civiliams reikalams.

2) Byrnes sutiks gaaro krašto priskyrimu 
Prancūzijai, jei bus susitarta dėl Vokietijos 
ūkinės problemos.

3) Jis sutiks su Reino srities prancūzų Il
gamete karine kontrole, bet nepritars jokiai 
politinei kontrolei.

4) Ruhro pramonės krašto tarptautinę 
kontrolę jis parems, išskyrus politinę pusę.

JAValstybių pažiūra yra tokia, kad Vo
kietija turinti gauti iš Ruhro srities produk
tus, Ipd ji netaptų „skurdžių namais“.

5) Ariicrikos vyriausybė mieliau norėtų

susietas su dvasios šviesa. Jeigu mokykla ne 
tik moko, bet ir šviečia, L y., lavina mokinio 
dorybinę dvasią, kitaip tariant, ugdo dorinę 
asmenybę, švietimo įstaiga. Asmenybė, doro
vė, žmogaus šviesa yra lyg trys to paties do
bilo lapo lapeliai. Ir tikrai? dora asmenybė 
yra šviesa, šviesi asmenybė yra dora ir doros

šviesa yra tikra asmenybė. Ta prasme Baž
nyčia yra dores (asmenybės, švietimo) mo
kykla. Bažnytiniai metai perteikia pamažėl ir 
tik palaipsniui Kristaus asmenybės šviesą. 
Tuo atžvilgiu krikščioniui yra palankios ug
dymosi sąlygos. Reikia tik. noro, geros valios.

J. L.

matyti Vokietijos politinę decentralizaciją, 
paliekant centralizuotą administraciją paštui, 
telegrafui, transportui ir finansams. Decen
tralizacija šiuo metu yra jau įvesta ameri
kiečių zonoje, kurią sudaro trys valstybės ar 
kraštai, būtent: Bavarija, Wiurtembergas- 
Badenas ir Gross-Hessenas.

Laukiama, kad prie tokio plano prasidės 
Britanija ir, greičiausiai, Prancūzija.

Vokietijos klausimas taip pat stovi ant pa
sitarimų kelio, nors Sovietų Sąjunga iki šiol 
dar neišdėstė savo griežto nusistatymo. Ta
čiau iš kontrolės tarybos pasitarimų aiškėja, 
kad Vokietijos problema bus taip pat kietas 
riešutas. Iki šiol Sovietai nebuvo linkę.ati
daryti zonų ir nebuvo aiškiai išdėstę savo 
pažiūros dėl vakarinių Vokietijos sričių pri
klausomumo ir sienų.

Vokietijos klausimas taip yra nemaža kliū
timi susitarimui.

Austrijos klausimu, atrodo, bus lengviau 
susitarti, nes Sovietų oficialus kalbėtojas Pa
ryžiuje pareiškė, jog Sovietų Sąjunga yra nu
mačiusi atitraukti savo okupacinę kariuome
nę iš Austrijos, kaip tai JAValstybės yra pa
geidavusios.

Kas drumsčia ramybę?
Nepagrįsti gandai vis plinta. Prieš kėlias 

dienas oficiali Jugoslavijos žinių agentūra 
Tanjug pranešė, kad dvi britų divizijos ju
dančios ties „Morgano linija“. Pranešime sa
koma, kad ir amerikiečių daliniai judą. Be 
to, trys britų karo laivai įplaukę Į Triesto 
uostą. Panašių nurodymų yra ir daugiau agen
tūros pranešimuose ir Belgrado laikraščiuo
se. Net sustiprinimai daromi, sako Tanjug.

Šiuos visus gandus griežtai paneigia Vi
duržemio srities vado pavaduotojas gen. Įeit 
John C. H. Lie. Jo kalbėtojas pareiškė, kad 

.ten nesą jokių svarbių kariuomenės judėjimų.
I Britų admiraliteto kalbėtojas taip pat pa
stebėjo, kad nesą anormalaus laivyno aktyvu
mo prie Triesto ir kad tie laivai esą ten jau 
seniai.

Belgrado pasakos apie amėrikiečių-anglų 
dalinių koncentravimą turinčios pradžią nuo 
to meto, kai maršalas Tito grįžęs iš Maskvos.

Amerikos šaltiniai nurodo, kad jei ameri- 
kiečių-anglų karių koncentravimas aplink 
Triestą ir esąs, tai tas daroma tik atsargos 
dėlei, kad apsaugotų miestą nuo galimo smū
gio, kurį iššauktų nedisciplinuota slavų ma
žuma.

Keturi didieji konfenioja
Jau baigiasi antra savaitė kaip keturi už

sienių reikalų ministerial sprendžia taikos su
tarčių sudarymo problemas. Iki šiol iš esmės 
nedaug kas tepadaryta. Italijos kolonijų 
sprendimas atidėtas vieneriems metams, kad 
nesimaišytų po kojomis. Dėl Sąjungininkų 
kariuomenių iš Italijos ir Sovietų raudonosios 
armijos dalinių iš Bulgarijos atitraukimo su
sitarė, būtent, kad vieni iš Italijos, kiti iš 
Bulgarijos atitrauks dalinius kartu per 90 
dienų po Italijos taikos sutarties įsigaliojimo.

Dabar didžiausias akmuo ant taikos kelio 
stovi dar Triesto problema. Iš diplomatinių 
šaltinių buvo patirta, praneša Associated 
Press, kad jei Triesto klausimu būtų nesusi
tarta, „de facto Europos padalinimas, kuris 
dar egzistuoja nuo karo pabaigos, tęsis dau
gelį metų“.

Paskutinėmis žiniomis Byrnes pasiūlęs 
Triesto miesto, uosto ir ginčijamos srities — 
Julija Venecija — problemos galutinį spren
dimą atidėti 10 metų, pavedant dabar tarp
tautinei kontrolei tvarkyti. Praėjus tam lai
kotarpiui, būtų pravestas tose srityse plebisci
tas. Kaip šis klausimas bus išspręstas, iki šiol 
dar nepaaiškėjo.

Komunistų laikraštis rašo, kaip Maskvos 
Tass praneša, kad Sovietų Sąjunga negalėtų 
sutikti su Triesto sutarptautinimu, nes tas 
prieštarautų Jugoslavijos tautinėms ambici
joms.

Taip pat neaišku, kada bus sušaukta taikos 
konferencija, nors dėl jos Vakarų Sąjungi
ninkai ir labai sielojasi. Feldmaršalas Smuts 
dėl taikos šitaip pareiškę: „...šauksmai dėl 
taikos dabar yra toks didelis, kad galime mū
sų pareigą praleisti, jei mes. nežiūrint visų 
prieštaravimų ir visų pavojų, nemėginsime 
Europos taiką užtikrinti“.

Dėl Vokietijos padalinimo į zonas Smuts 
šitaip pasakė: „Vokietijos padalinimo į ketu
rias okupacines zonas rezultatai rodo bloges
nę negu karo pasekmę“.

Kaip matoma nesutarimų kliūtys yra di
delės. Kada jos bus nugalėtos ir kaip, tai 
sunku numatyti. Nenut»a’<“ius kliūčių — pa
saulyje taikos nebus
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Lietuvių gyvenimas

Miškininkų mokykla
Baigiantiems miškininkų trumpalaikę mo

kyklą tektų palinkėti įgytas žinias pritaikyti 
praktiškai tiek tremtyje tiek ir grįžus tėvy
nėn ir tuo papildyti per karo audras išretė
jusias Lietuvos miškininkų eiles.

Ta pačia proga tenka pareikšti keletą min
čių ir apie Miškininkų Centrą. Miškininkai, 
atrodo, be reklamos, bet tyliai dirba. Jie ap
taria savo profesinius reikalus, tyrinėja atei
ties miškų tvarkymo (grįžimo atvejui) galimu
mus. Visi nariąj apsidėjo nario mokesčiu, iš 
kurio sumų šelpia per 10 studentų, studijuo
jančių miškininkystės mokslus.

J. Janušaitis
TIUBINGENAS

Šiame universitetiniame mies'te esant gy
vam kultūrininkų gyvenimui (koncertai, Pa
ryžiaus meno gastrolės, teatras), lietuvių ko
lonija vis dėlto daugiau pasigenda lietuviškų 
kultūrinių pramogų. Netoli Tiubingeno įsi
kūręs Mikulskio5 Ciurlibnies ansamblis čia pa
sirodo per retai. Užtat su juo didesniu susi
domėjimu sutiktos Visbadeno lietuvių meni
ninkų, Sodeikos ir Veličkos vadovaujamų, 
gastrolės Tiubingene. Jos įvyko gegužės 29-30 
d. didžiojoje Šilerio salėje (Muziejuje). G. Ve
ličkos'pastatyti vaizdai „Kai Nemunas žydi“ 
ir „Atsisveikinimas“ su gausiai įpintais tau
tiniais šokiais ir dainomis kėlė ne tik gausiai 
susirinkusių lietuvių, bet ir prancūzų bei vo
kiečių žiūrovų tikrą pasigėrėjimą. Lietuviams 
buvo pasididžiavimas tokiu stipriu ansambliu 
ir tėviškės prisiminimai, užsieniečiams — šau
ni mažosios Baltijos šalies propaganda. Ta 
proga dar pažymėtina, kad anksčiau įvykęs 
čia gyvenančios pianistės G. Leonienės viešas 
koncertas praėjo su nemaža sėkme ir gana 
palankiai įvertintas ir vokiečių spaudos, 
(rim.) 
® Studentų priėmimas į universitetą jau 
baigtas.- Naujų studentų lietuvių priimta tik 
22, nors prašymų buvo paduota 70. Į šį va
saros semestrą iš viso įregistruota 262 lietu
vių studentai, jų tarpe 30 doktorantų. Šio 
skaičiaus pusę — 130 — sudaro medikai ir 
odontologai. Žiemos semestrfe Tiubingene lie
tuvių studijavo 212, taigi 50-čia daugiau.
• Gegužės 23 d. estų namuose Tiubingėne 
įvyko semestrinis lietuvių studentų susirinki
mas. Gyvai praėjęs ir užtrukęs net 7 valan
das, jis išryškino viena faktą — šio miesto 
lietuvių studentų pasiskirstymą į dvi sroves 
— vad. „dešiniuosius“ ir „kairiuosius“. Šis, 
greičiausiai dėl vyresniųjų įtakos, atsiradęs 
pasiskirstymas šiaip būtų normalus reiškinys, 
jei nebūtų išpūstai išvirtęs į aiškų vienos ir 
kitos grupės norą diskredituoti priešingą šalį. 
Užgavėnių blynų vakaro studentų kivirčas 
jau buvo gegužės 15 d. patekęs i viešąjį ben
druomenės Apyl. Teismo posėdį ir grąsė dar 
labiau paaštrinti ne tik studentijos, bet ir 
šiaip visuorąfcpės nuotaikas. Bet... byla buvo 
atidėta.

Studentai savo susirinkime ilgai vedę 
bergždžias diskusijas, vis dėlto prieš pabaigą

Karo audroms nutilus, lietuvių tremtinių 
tarpe ėmė spontatišku tempu reikštis kultū
rinis gyvenimas. Nebuvo pamiršta ir švieti
mo reikalai. Dygo klestėjo stovyklose pra
džios ir vidurinės mokyklos, o didesnėse — 
net gimnazijos. Šalia bendrųjų mokyklų už
liejo stovyklas ir įvairių specialiųjų kursų 
banga. Ištrėmime gyveną miškininkai, paste
bėję praretėjusias savo eiles, irgi suskato.

Dar praėjusiais metais vasarą docentas 
Vasiliauskas miškininkų tarpe iškėlė mintį 
įkurti miškiniifkų mokyklą Vokietijoje. Šią 
mintį rėmė ir kiti miškininkai. Ir štai, kada 
miškininkai savo suvažiavime Hanau susiorga
nizavo į Miškininkų Centrą, mokyklos steigi
mo klausimą iniciatoriai iš naujo iškėlė ir 
suvažiavime rado visišką pritarimą. To pa
sėkoje Hanau stovykloje, kaip didžiausioje, 
pradėta organizuoti miškų technikų paruoši
mo kursai, tikriau sakant, mokykla.

Mokykla pradėjo savo darbą 1946 m. sausio 
15 d. Į ją įstojo per 40 klausytojų iš Hanau 
ir kitų stovyklų. Į mokyklą buvo priimami 
baigusieji nemažiau kaip 4 klases. Tikreny
bėje klausytojų būrelį sudarė daug didesnio 
ir įvairaus išsilavinimo bei amžiaus žmonės.

Mokyklai vadovauti apsiėmė energingas ir 
prityręs dipl. mišk. Petras Šilas, o lektoriais, 
dauguma be oficialaus atlyginimo, iš įvairių 
vietų atskubėjo buvę aukštųjų ir vidurinių 
miškininkų mokyklų lektoriai.

Pradėtas darbas buvo tęsiamas su atsidė
jimu ir ištverme. Neturėdami tinkamų mo
kyklai patalpų nei baldų, mūsų busimieji miš
kininkai kasdien skubėjo į pamokas nešini 
savo kėdutėmis, o pamokų auditorija — vie
no namo rūsys, drėgnokas ir tamsokas. Šios 
sunkios darbo sąlygos jų atsparos nepalaužė 
ir jie ištisą pusmetį, kasdien nuo 5 iki 7 vai., 
praleido studijoms.

Per šį mokslo pusmetį buvo išeita miškų 
botanika su anatomija, fiziologija ir sistema
tika; miškų technika; miškų eksploatacija, 
geodezija, miškų taksavimas ir tvarkymas, 
medžio technologija, miškų apsauga; teisė ir 
miškų administravimas, kelių ir trobesių sta
tyba, miškų gyvūnija ir medžioklė, durpinin- 
kystė ir augalų .kalba.

Iš eitųjų dalykų gausumo galima spręsti, 
kad darbo čia būta nemažai. Klausytojai dir
bo su ypatingu susidomėjimu, jų darbo vaisiai 
jau matyti. Nuo birželio pradžios prasidėjo 
egzaminai, kuriuos laiko 36 klausytojai. Eg
zaminai baigsis birželio pabaigoje.

Ši mokykla paruošė miškų technikus, ir 
baigusieji gaus atitinkamus pažymėjimus. 
Būsimiems miškų technikams yra plačios per
spektyvos, ypač grįžus į tėvynę. Jie turėtų 
dar atlikti reikiamą praktiką ir po to pilnai 
sugebėtų eiti girininkų ir kitų miškų admini
stratorių pareigas. Mokslo metu klausytojai 
praktikos darbus — pirmuosius bandymus — 
atliko vietiniuose miškuose, tačiau teoretinių 
žinių pritaikymas reikalingas ilgesnio prak
tiško darbo.

sugebėjo Iškelti ir visai pozityvių sumanymų 
bei minčių. Dalyvavę 224 studentai (pusė ko
lonijos) išsirinko ir naujam semestrui valdy
bą, kurion įėjo: Alg. Vaitiekūnas, Razma, £a- 
liokaitė, Vaitkevičius ir Kuncaitis. Nors tai 
vienos grupės atstovai, tačiau esą manoma 
valdybon įsileisti ir „konkurentų“ atstovus... 
• Tiubingeno dažnai pasirodę Paryžiaus me
nininkai, neseniai vėl gastroliavo. Jų gastro
les uoliai lanko ir lietuviai. Gegužės 26 d. 
teatre jau antrą kartą (po „Antigonos“ mo
dernizuoto pastatymo) pasirodė Paryžiaus 
„Atelier“ teatras su to paties Anonilk pjese 
„Rondez-vous pas Senlis". Tą patį vakarą 
Tiubingene prancūzų kariai ir nemažas lie
tuvių būrys turėjo progos pamatyti ameri
kiečių bei anglų pastatytą invazijos Vakaruose 
filmą „Le vraie gloire“. Filmoje stebimi au
tentiški, istorinės vertės pačios invazijos ir 
žygio ligi Berlyno karo operatorių nutraukti 
vaizdai, (rim.)
DILINGENAS

Vietoje tėvynėje įprasto Joninių tradicinio 
laužo birželio 24 d. čia stovykloje buvo su
rengtai, šventvakaris su menine programa. 
Gasiai pripildžiusiems stovyklos gyvento- 
tojams teatro salę, dalyvaujant UNRRA-os 
pareigūnams ir keliems amerikiečiams ka
riškiams, stovyklos memo vadovas M. Sau
lius pagrojo čello, p. Rūkštelienė padainavo 
pora solo dainų, p. Štarkos vadovaujamas vyrų 
choras išpildė keletą nuotaikingų dainų iš sa
vojo repertuaro, o p. Br. Macevičiaus vedama 
tautinių šokių trupė pašoko kelis tautinius šo
kius. Po atliktos programos jaunimas, gro
jant specialiai pakviestam orkestrui, kultū

Kunigų studijų dienos Hąnau
S. m. birželio 4-6d. Hanau lietuvių sto

vykloje buvo suvažiavę kunigai, dabar dir
bantieji’ lietuvių stovyklose. Suvažiavimas 
buvo tuo reikšmingesnis ir oresnis, kadangi 
jame dalyvavo Lietuvos vyskupai: Vincenta's 

•Brizgys ir Vincentas Padolskis bei Šv. Sosto 
delegatas lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje 
kan. Feliksas Kapočius.

Jau pats pavadinimas kunigų studijų die
nos nusako suvažiavimo paskirtį.

Vyskupas V. Padolskis savo paskaitoje 
„Dvasinio atgimimo reikalas mūsų išeivijoje“ 
giliai ir gražiai išdėstė reikalingumą gilesnio 
dvasinio gyvenimo, nes tai yra kiekvieno žmo
gaus ir tautos pagrindas. Prof.’ Maceina, savo 
paskaitoje ‘ „Didysis lietuvių kunigų egzamit 
nas tremtyje“ vystydamas tolliau tą mintį/* 
išsamiai išdėstė, kad tas atgimimas geriausiai 
galimas yra tik per krikščionybę, nes krikš
čionybės esmė bei tikslas yra žmogų pašven
tinti, sukurti naują žmogų,' kad jis jau čia že
mėje pradėtų dalyvauti dieviškame gyvenime. 
Sitam didžiam uždaviniui atlikti yra pašaukti 
visi kunigai ir pasauliečiai, bet ypatingą pa
šaukimą turi kunigai. Šiandieną lietuvių tau
ta, kaip niekados savo istorijoje, gyvena sun
kiose sąlygose ir to dvasinio atgimimo, tos 
gyvos dvasios, ypatingai reikalinga. Iš čia ir 

ringai pasilinksmino; Protarpiais laike šokių 
p. Statkevičiaus vadovaujamas vokalinis 
kvartetas, visų klausytojų šistai priimtas, taip 
pat išpildė keletą lengvojo žanro dainų.
• Nuo š. m. birželio 20 d. Dilingene pra
dėjo veikti amatų kursai Su stalių, šaltkalvių 
ir mūrininkų skyriais. Per 6 mėnesius bus 
išeita teorija ir praktika. Kursams patalpos 
išnuomotos mieste ir gauta reikalingos mo
kymo priemonės. Į kursų darbą, atskirų sky
rių vedėjais ir lektoriais, jau yra įsijungęs vi
sas stovyklos specialusis personalas. Kur
sams vadovauja inž. Laucevičius. Šių kursų 
įsteigimo technikiniai organizaciniai reikalai 
buvo atlikti stov. gyv. Arbačiausko.

ROSENHEIMAS *
Š. m. birželio mėn. 8 d. Valst. Operos so

listė A. Dambrauskaitė Rosenheimo lietuvių 
kolonijai davė tautinių dainų ir op. arijų kon
certą. Pradžioje buvo išpildyta: Kačanausko, 
Tallat-Kelpšoš ir Banaičio harmonizuotos dai
nos. Antrąją dalimi sekė arijos iš operų 
„Faustas“, „Bohema“, „Mirusios akys“ ir kt.

Solistei akomponavo pianistas p. Mrozins- 
kas, trumpų pertraukų metu paskambinęs 
fortepionu solo.

Koncertas praėjo ypatingoje nuotaikoje. 
Publika plojo, galima sakyti, iki visiško, ran
kų pavargimo. Solistei po kelis kartus iš ei
lės tekdavo išeiti į sceną ir dainą žadančiu 
nusišypsojimu suraminti įvairiai mosuojančių 
ranku jūrą.

Gerb. dainininkei lietuvių kolonijos vardu 
įteikė gėlių ir tarė padėkos žodį p. C^rekas.

Jul. Susmaras

kyla didieji lietuvių kunigų uždaviniai bei 
atsakingumas.

Toliau visoje eilėje paskaitų buvo išstudi
juota priemonės, kurios gali padėti tam di
deliam uždaviniui atlikti. Daug dėmesio buvo 
atkreipta į šeimą, auklėjimą ir kunigo pasto
raciją. Prof. Girnius savo paskaitoje „Šian
dieninio netikėjimo psichologija“ davė pilną 
vaizdą, kaip netikėjimas, tas dvasinio gyve
nimo vėžys, šiandieną pasireiškia.

Šv, Kazimiero Akademija, kurią gražiai 
pravedė doc. Sučiedėlis savo paskaita apie 
šv. Kazimierą ir mūsų rašytojai: K. Bradūnas, 
St. Būdavas, K. Grigaitytė, p. Augustaitytė- 
Vaičiūnienė, P. Jurkus Šateika, kan. Vaitkus 
savo poezijos ir dailiosios literatūros kūri
niais, buvo parodytas Lietuvos sūnaus — šv. 
Kazimiero kelias į tobulumą bei šventumą. 
Tai lyg Dievo Apvaizdos nurodytas kelias 
lietuvių tautai.

Suvažiavimas baigėsi religiniu koncertu. 
Hanau stovyklos bažnyčioje, religinį smuiko 
koncertą atliko p. Izidorius Vasyliūnas, o var
gonais palydėjo p. Hornung, išpildydami 
Randelio, Bacho, Beethoveno, Šuberto, Ale
ksandravičiaus ir kitų kūrinius. Stovyklos 
salėje buvo kitas religinis koncertas, kuri at
liko p. Br. Jonušo vadovaujamas Hanau sto
vyklos choras.

(14) '■ Balys Gaidžiunas

Pakeliui į mirtį
Mūsų kasdieninės čLenos 

Landsberge
Nuo pat pirmosios atvežimo dienos į 

Landsbergo kalėjimą mes pajutome kietą 
darbo rėžimą. Jei kas kalbėdavo, kad kon
centracijos* stovyklose varė į sunkius darbus, 
tai Landsbergo kalėjimas buvo tuo atžvilgiu 
ne tik kad neatsilikęs, bet ir pranašesnis už 
kitus. Būdavo, tik atvežamas naujas kalinys 
ir, dar nespėjus jį perrengti — po kelių va
landų jau jis darbe. Todėl ir atsitikdavo taip, 
kad žiemos metu atvarytus kalinius išvesdavo 
Į darbą tik su plonyčiais, suplyšusiais švar
kais, be kojinių ar autų, o tik su klumpėmis. 
Apranga čia buvo žemiau kritikos. Kelnės ir 
švarkai buvo taip sulopyti ir vėl suplyšę, kad 
kalinys į kalinį pasižiūrėjęs neveltui reikšda
vo užuojautą ir pats savęs gėdydavosi. Per 
šešis Landsbergo kalėjimo mėnesius turėjau 
vienuolika kartų keisti kelpes ir vienuolika 
kartų būti stumdomas. Būdavo, tik spėji per 
didelį vargą gauti naujas ir vėl už poros die
nų vaikštai su kiauru užpakaliu, vaikštai 
kiaurais keliais. Ir tikrai, iš tų šešių mėnesių 
tris mėnesius vaikščiojau, švytruojant apati
niams skalbiniams ar nuogam kūnui. Pasi
keisti gi suplyšusius rūbus buvo kąlvarijų ke
lias. Visą aprangą kalėjime išduoda taip va
dinamas kalėjimo namų tėvas. O jis buvo 
kažkokių piktų dvasių apsėstas ir kiekvieną 
kalinį, atėjusį rūbų pasikeisti, ne tik stum
dydavo ir mušdavo savo kambaryje, bet daž
nai išsivydavo į koridorius keikdamas ir grg- 
sindamas. Matyt, tuo savo elgesiu norėjo jr 
kitus kalinius aįgrąsinti. Todėl dažnai eida
vai suplyšęs, kad tik netektų susitikti su tuo 
nenormaliu žmogumi, kuriam įtikinti nebuvo 
jokių argumentų ir kurio riksmui nebuvo jo
kio galo. Kaliniams skirtas pirštines mes ga
vome tik gruodžio mėnesio pabaigoje, o pal
tus naujuose metuose. Iki to laiko, esant gana 
žemai teperatūrai, mes šalome nežmoniškai. 
K«i kurie buvome įvairiais nelegaliais keliais 

iš laisvės šį tą gavę, to kai kurie kūną sukom 
šiukšlynuose rastais cemento maišų popieriais 
ar į šiukšlynus išmestais skudurais. Tai buvo 
ne tik graudūs, bet ir žiaurumo pilni vaizdai. 
Sušalę kaliniai, išsekus jėgai ir kraujo at
sargai, šaldavo iki pakvaišimo. Mes buvome 
liudininkai, kaip į mūsų tarpą iš Pietų Pran
cūzijos pakliuvęs jaunas gražus prancūzas per 
tris šaltas vėlyvo rudens ir žiemos savaites 
taip sukrito, kad vieną vėjuotą dieną jis dar
bovietėj parkrito ant žemės ir plėšydamasis 
pradėjo verkti graudžiu verksmu. Jo kojos 
buvo sustingusios, o jis pats pamėlynavęs. Jį 
tą dieną beveik nešte parnėšėm iš darbovie
tės į kalėjimą, o po to jis niekad mūsų kolo
noje nebepasirodė. Beveik tuo pačiu metu ir 
gretimai mano celės sėdįs trisdešimt metų 
vyras kilęs iš mišrios vokiečių-lenkų šeimos, 
grįžęs iš darbo, kaip atsigulė, taip daugiau ir 
nebeatsikėlė. Jo kalinimo istorija buvo liūd
na. Kalėjime sėdėjo antrą kartą. Pirmą kar
tą atkaiėjo trejus metus, o dabar vėl ėjo ket
virti metai. Buvo suimtas kartu su tėvu ir 
drauge keliavo per įvairius Vokietijos kalėji
mus. Jų namai buvo ties Vokietijos ir Len
kijos siena. Buvo įtarti palaikę ryšius su 
priešu. Po sūnaus mirties greit mirė ir 70 
metų sulaukęs tėvas. Jie abu turėjo ko pa
pasakoti iš savo išgyvenimų. Jaunasis man 
daug kartų kalbėjo., kad jam teką matyti 
šimtus kalinių šaudant, kankinant baisiau
siomis kankinimo priemonėmis, net iki kaulų 
sulaužymo. Jie abu, kaip ir mes, tebebuvo 
be teismo ir visai nežinojo, kada tas teismas 
gali būti. Vienok taip teismo ir nesulaukė, 
nesulaukė ir karo pabaigos, apie kurią taip 
dažnai norėdavo kalbėti.

Greta ypatingo išnaudojimo darbe, kali
nius smarkiai veikė ir nuolatinis mušimas. 
Tai buvo lyg neatskiriama kalinio taisyklė. 
Mušė visi prižiūrėtojai, neišskiriant nei vy
resniųjų nei paties kalėjimo inspektoriaus, 
kuris lietuviška tvaęka einant, buvo kalėjimo 
viršininkas. Vyresnysis prižiūrėtojas, kuris 
duodavo toną visiems kitiems prižiūrėtojams, 
beveik kas rytą, koridoriuje išrikiuotus nau
jai darbo dienai, kalinius stumdydavo ir muš
davo. Ligoje taip pat niekur pagalbos nega
lėjai rasti. Todėl buvo eilinis reiškinys, kad 

vieną ar kelis grįžtančios iš darbo kolonos 
kalinius nešte nešdavo į kalėjimą. Tokių vąiz- 
dų būdavo juo toliau, juo daugiau ir daugiau. 
Visas ligas kalėjimo vyresnysis prižiūrėtojas 
asmeniškai nustatydavo. Jokie sanitaro ne
buvo. Gydytojas, kuris į savaitę ateidavo du 
kartus, buvo pasiekiamas tik tų kalinių, kurių 
ir mušimo pagalba nebebuvo galima į darbą 
išvaryti. Bet jei gydytojas ir nustatydavo li
goniui būtiną rėžimą, tai prižiūrėtojai jo ne 
tik nepaisydavo, bet ligonį pastatydavo į to
kias sąlygas, kad tas norėdamas nenorėda
mas bėgdavo iš jų tariamos malonės. Ka
linius su aukšta temperatūra varydavo 
plauti celių ir koridorių, valyti kiemo, iš 
sunkvežimių iškrauti anglis, nešioti malkas. 
O neretai už lėtą judėjimą dar gaudavo ir 
priedą — mušti. Tai buvo kažkas daugiau 
negu baisu Tai buvo klaikumo pilna aplin
kuma, kuri į kalinį smigdavo žudomąja jėga. 
Atsimenu gerai, kada vienas iš mūsų, turįs 
įsisenėjusią išijos ligą, atėjus drėgnam ir šal
tam orui, prašėsi, kad būtų perkeliamas, nors 
ir sunkaus darbo dirbti, bet uždaroj patalpoj, 
kur nereikėtų tiek daug vaikščioti. Prašymai 
nieko negelbėjo. Kada ligonis jau visai ne
begalėjo paeiti, daug kartų buvo nešte par
neštas iš darbovietės. O kada jau ir muši
mas nebegalėjo išvaryti į darbą, leido pas 
gydytoją. Po ilgų kalvarijų buvo perkeltas 
į kitą darbo koloną. Ten pajėgė atsilaikyti. 
Bet tie, kuriems nepasisekdavo persikelti į 
lengvesnio darbo kolonas, mirdavo pakeliui 
iš darbovietės arba uždaryti drėgmės ir šal
čių persisunkusiose celėse.

Mus krėste sukrėtė ir vieno iš mūsų — 
V. tragedija. Jis pakliuvo į kalėjimą už pri
klausymą nelegaliai pogrindžio organizacijai. 
Su juo teko susitikti Įsrutės kalėjime ir iki 
tragedijos su mažomis pertraukomis jį matyti 
ir stebėti. Būdamas smulkaus sudėjimo ir 
jaunose dienose mažai pratęs dirbti fizinį dar
bą, jis buvo tokiom žiauriom sąlygom neužsi
grūdinęs. Būdamas jautrios sielos, turįs gra
žų lyrinį balsą, visada, radęs progos, tyliai 
dainuodavo širdį veriančias dainas. Pakliu
vęs į žiaurias kalinimo sąlygas, greit buvo pa
laužtas. O kada rėžimas vis ėjo ir ėjo sunkyn, 
pradėjo lūžti ir jo sveikata. Išbadėjęs, suša

lęs, beveik kasdien prižiūrėtojų mušamas, su
laukė žiauraus tragedijos galo. Tada jau bu
vo temperatūra kritusi keletą dienų iki 15 
laipsnių žemiau nuliaus. Kaliniai, gindamiesi 
nuo šalčio, ieškojosi visokių priemonių. Ne
galėdami nieko gauti iš šalies, rizikuodavo 
susisukti turimomis paklodėmis ar net suplė
šytomis antklodėmis. Tai buvo ne kalėjimi- 
nio turto naikinimas bet gelbėjimasis iš mir
ties nagų. Panašiai pasielgė ir V Šalčiui ir 
drėgmei didėjant, jis suplėšė vieną antklodę 
ir ja, eidamas į darbą, kasdien apsisukdavo 
krūtinę. Sveikatai silpnėjant, darbe nebepa
jėgė visą laiką taip judėti, kaip reikalaudavo 
prižiūrėtojai ir meistras. Jausdamas, kad gali 
nebeišsįlaikyti, prašėsi perkeliamas į leng
vesnį darbą. Į prašymą buvo atsakyta pa
juoka. Tada prašė, ar negali jam per meistrą 
patarpininkauti dr. D. Šis padėjo visas pas
tangas, ir, kaip jau ne pirmą kartą buvo, 
meistras pažadėjo artimiausiu laiku tą rei
kalą, kreipiantis į kalėjimo inspektorių, su
tvarkyti.

Bet dienos ėjo. Jos visiems kaliniams buvo 
pačios sunkiosios. Rietus, šaltis, sniegas ir 
vėjas lenkte lenkė prie žemės. Grįžus iš -dar
bo, nebuvo kur nei rūbų nei batų išsidžio
vinti. Celės buvo nebekūrenamos. Iš ryto 
į darbą einant vėl reikėjo vilktis šlapiais rū
bais. Būdavo dievišką laimė, jei Sekanti die
na pasitaikydavo giedra ir darbovietėje ga
lėjai pradžiūti. Bet praeidavo ištisos virtinės 
dienų, kada dieną ir naktį reikėjo kęsti bai
sų šaltį. Prižiūrėtojas vieną dieną, kažkokių 
manijų apsėstas, vis kibo ir kibo prie kalinių. 
Didžiausia tos dienos auka buvo V. Kada šis 
nebegalėjo išpildyti darbo reikalavimų, pri
žiūrėtojas liepė nusiimti vasarinį lietpaltį. Šį 
velkantis, prižiūrėtojas pastebėjo išlindusios 
antklodės kampą. Tai buvo įsiutimo aukš
čiausia įtampa. To pasėkoj V. išrengė iki 
nuogumo. Jis tą dieną skundėsi turįs pakilu
sią temperatūrą. Šaltis gnaibyte gnaibė ap
sirengusius. o ką bekalbėti apie ligonį. Stum- 
dymai ir mušimai dar stipriai slėgė ir dvasią,

(Bus daugiau)
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Azijos aidas Europos politikoje
Kazys Veizi kas

Yra daug davinių manyti, kad jau nebe
toli tas momentas, kada pasaulio nugalėtojai 
— Amerika, D. Britanija ir Sovietai —.po il
gų ir nevaisingų tąsymųsi, pagaliau nebeišven
giamai turės vienaip ar kitaip galutinai 
spręsti savo tarpusavius ginčus ir nesantaikos 
klausimus. Jau galutinai paaiškėjo, kad tų 
ginčų partneriai yra: Sovietai iš vienos pusės 
ir Amerika drauge su D. Britanija (ir tiesio
giniai ar netiesioginiai Prancūzija bei Kinija) 
iš kitos pusės.

Daug kam bet gi nėra pakankamai aišku, 
kodėl po karo įvyko tas susigrupavimas: čia 
Sovietai, o ten didieji demokratai? Pasaulė
žiūros, politinės ir ekonominės santvarkos 
skirtumai? Žinoma, taip. Bet ar to būtų už
tekę? Juk tas pats buvo ir prieš šio karo 

. pradžią, "bet dėl to tie partneriai tarp savęs 
ne tik taip žiauriai nesibarė, bet stengėsi pa
laikyti gerus ekonominius ir politinius ry
šius. Net visi išvien stojo kariauti prieš Hif- 
lerq ir japonus. Pagaliau daug kam labai 
naišku, kodėl .gi Amerika taip aktyviai ir, kie
tai maišosi į tuos ginčus, net visur pirmoje 
vietoje užsiangažuodama tiek diplomatiniais 
tiek kariniais ginklais?

Tiesa, šitais klausimais esu šioje vietoje 
jau ne kartą pasisakęs, ypačiai kiek tatai lie
čia Europos klausimus. Bet yra būtinas rei
kalas šiuo lemiamu pasauliui momentu giliau 
pažvelgti į Aziją. Pamatysime, kad .
kaip šaukia Azija — taip atsiliepia Europa. 
Kodėl gi taip? Pažiūrėkime į žemėlapį: Eu
ropa, jau paviršutiniškai žiūrint, atrodo tik' 
mažas. Azijos pusiasalis, tik mažas priedėlis, 
prie Azijos. O ten, toje Azijoje: Sibiras, In
dija, Kinija, Japonija. Tai neaprėpiami že
mės plotai, šimtų šimtai milijonų žmonių, 
neišsemiami turtai, nepermatomi ir daug kam 
Visai nesuprantami ateities galimumai. Azija 
visa yra sujudusi, verda kunkuliuoja, reika
lauja laisvės, badauja, kariauja, miršta ir 
nepasiduoda ... Bet kągi ta ,,nekultūringa“ 
turi

bendro su Europos kultūringų tautų 
likimu ar tų likimo sprendimais? “Juk ne gi 
Azija tuos klausimus sprendžia? Va šičia tai 
ir yra pagrindinis ir painiausias klausimas.

Visų pirma atsiminkime, kad Azijoje turi 
vienodų ar vienas kitam prieštaraujančių in
teresų kaip tik tie patys didieji galiūnai:

US, D. Britanija, Sovietai, Prancūzija 
ir dar Olandija.

Pagaliau to susiinteresavimo milžiniškas 
subjektas (drauge ir objektas) yra Kinija ir 
panašiai dabar tik objektas Japonija. Ko vi
sos tos valstybės ten Azijoje ieško? Už ką 
jos" ten kariauja arba kursto nepaliauti ka
riavus? Suprantamas interesas yra Anglijos, 
Prancūzijos, Olandijos — jos ten turi kolo
nijas. Suprantama Rusija — ten jos neaprė
piamų žemių tęsinys.

O ko nori Amerika?
Paklausykime, ką šituo reikalu sako ame

rikietis, Azijos reikalų ekspertas Mr. Owen 
Lattimore (jo knyga „Solution in Asia“. Iš
leista Bostone 1945 metais):

. Amerika turi suprasti, kad Azijos 
problema mums nėra teoretiškas klau
simas. Jis gali duoti mums pliusą ar 
minusą eksporte ar importe, darbą ar 
nedarbą. Jeigu mes neturėsime rinkos 
savo gaminiams Azijoje taip, kaip mes 
ją turime Europoje, lotynų Amerikoje 
ir Afrikoje, mes negalėsime duoti darbo 
visiems tiems, kuriuos mes turime 
įjungti į gamybos procesą. Tad mūsų 
aktyvumas Azijoje, nėra koks luksus, 
bet ūkiška būtenybė Amerikai“ ...

Šitie trumpi, bet labai aiškūs žodžiai visai 
įtikinamai nusako, kodėl Amerika yra toki 
aktyvi Europos, o svarbiausia — Azijos rei
kaluose. Iš tikrųjų, Amerika turi neišsemia
mus žaliavų šaltinius, turi'milžinišką gamy
bos aparatą, turi didžiausius kapitalus, bet 
jeigu ji neturės tokių pat milžiniškų rinkų 
visam pasaulyje, tai katastrofiška krizė ūkio 
srityje, o žinoma, drauge vidaus ir užsienio 
politikoje, yra neišvengiama. Tad Amerikai 
yra reikalingos rinkos, rinkos ir dar kartą 
rinkos. O tam, kad Amerika turėtų jai užti
krintas rinkas, ji privalo turėti lemiamos 
įtakos visame pasaulyje, o tas
pasaulis turi būti gerai susitvarkęs ir gyventi 

taikoje ir ramybėje.
Juk vargšų ar nuolat karuose skęstančiame 

pasaulyje biznio nepadarysi. O kaip tik ta 
didžiulė Azija, kur yra tokios geros ir pla
čios biznio perspektyvos, nėra nei gerai susit
varkiusi nei ji turi taikos. Dėl Azijos rungty
niauja — svarbiausia — Rusija, Amerika ir 
D. Britanija. Kokios gali būti perspektyvos 

laimėti lemiamai įtakai Azijoje?
Norėdami surasti bent apitikrį atsakymą į 

šį klausimą, turime prisiminti, kad lemiamą 
įtaką kuriam nors kraštui galima turėti, mi
nimum, trimis būdais: 1) nugalint ir okupuo
jant kraštą, 2) imant kraštą savo nematomon 
kontrolėn, tuo reikalų susitariant su kitais be
sivaržančiais kraštais. (Tai vadinamas įtakų 
sferomis pasidalinimas.) ir 3) pagaliau nenau
dojant nei pirmo nei antro būdo, o vien tik 
įgaunant to krašto simpatiją per vykusią pro
pagandą, per politinį ir ūkinį imponavimą, 
per ekonominius, tautinius, religinius ir kito
kius saitus. Tad visų pirma pažiūrėkime,
kokias priemones Sovietai vartoja Azijoje?

Geriausia, žinoma, čia pasiklausti patį Staliną, 
kuris jau net 1923 metais (12 komunistų par
tijos kongrese) tais klausimais taip pasisakė: 

i,... visas Orientas žiūri į Sovietų ban
dymus .... Jeigu mes teisingai išsprę
sime ir praktiškai įgyventinsime tau

tybių klausimus, ta! visas Orientas su
pras, kad mūsų federacijoje jis turi ko
votoją už išlaisvinimą, kad tik mūsų 
federacijos pėdomis jis turi sekti — ir 
tai bus pradžia pasaulio kapitalizmo 
sugniužimo ... Bet jeigu mūsų visa fe
deracija padarys klaidą, jei buvusios 
pavergtos tautos nustos pasitikėti 
Rusijos proletariatu, tai tas patrauklu
mas, kuriuo dabar Sovietai gėrėjasi 
Oriente, sumažės, laimės imperializmas, 
o mes pralauksime“ ...

Taip Stalinas tada kalbėjo ir nuo to laiko pa
darė viską, ką tik galėjo, kad Sovietų pltrau- 
klumas Oriente ne tik nemažėtų, bet nuolat ir 
nuolat augtų. Reikia pasakyti, kad Azijoje 
veikti

sąlygos Sovietams daug geresnes
už kitų valstybių sąlygas. Visų pirma, So
vietai turi su Orientu sausumos sienų. Vadi
nasi, čia susiduria tiesiog su Oriento žeme ir 
žmonėmis. Tuo tarpu kitos užjūrio valstybės 
gali tik iš tolo par savo atstovus, gubernato
rius ir kt. pareigūnus su tais kraštais susi
durti. Sovietų siena Azijoje yra ilgiausia sie
na visame pasaulyje. Žvilgterėkime į žemė
lapį — kur ji prasideda ir kur baigiasi? Tai 
Vladivostokas (prie Korėjos), Siaurinės Kini
jos provincijos (Mandžūrija), Išorinė Mongo
lija, Sinkiang, Tibetas, Afganistanas, Iranas, 
Turkija. Šitokia ilga siena su įvairiomis Azi
jos tautomis ir valstybėmis teikia, savaime 
suprantama,

Sovietams didelę pirmenybę.
Ta siena ne tik atskiria įvairias tautas viena 
nuo kitos, bet ji riša jas daugeliu atvejų su 
Sovietais, nes ne vienoje vietoje yra, kad tos 
pačios tautos nariai gyvena ir vienoje ir ki
toje sienos pusėje. Štai keli pavyzdžiai. Yra 
nemaža korėjiečių ir kiniečių, kurie jau gy
vena Sovietams priklausomoje teritorijoje. Ki
tas pavyzdys mongolai. Greta Išorinės Mon
golijos, yra ir Sovietų buriatų-mongolų socia
listinė respublika. Be to, yra mongolų socia
listinė respublika prie Volgos. Kinijos pro
vincijoje Sinkiang tėra tik apie 10% "kiniečių, 
o apie 70—80% uigurų, kurie labiau yra gi
miningi uzbekams (gyvenantiems sovietų Uz- 
bekstano respublikoje), negu slovakai čekams. 
Afganistane, Irane ir Turkijoje taip pat yra 
tautų, kurios gyvena abiejose politinių sienų 
pusėse.

Žinoma, galima būtų klausti, kodėl šito
kiose sąlygose įtaka eina iš Sovietų į kitas 
valstybes, o ne priešinga kryptimi? Juk Euro
pos sąlygose Sovietai,, kaip praktika parodė, 
kaip tik bijo užsienio įtakos? Čia nereikia 
pamiršti kultūros ir civilizacijos lygių skirtu
mų. Jei vakarai sovietų piliečiams imponuoja 
ir juos į save traukia, tai Orientui, daugeliu 
atvejų, pakanka ir sovietų. Juo labiau, kad 
Sovietai imponuoti specialistai.

Be to, turimos strateginės pozicijos Azijoje 
sovietams yra taip pat palankios. Jie turi 
savo bazes Ramiajame vandenyne, čia pat 
prie Japonijos ir Korėjos. Jie stovi prie 
Mandžūrijos. Jie per Afganistaną gali artėti 
prie Indijos.

Tad to viso akivaizdoje nėra nuostabu, 
kad Sovietų įtaka bei galia nuolat stiprėja 
įvairių įvairiausiuose Azijos kampuose. Da
bar tik klausimas,

kurių priemonių imasi Amerika ir 
D. Britanija

Sovietų įtakai Azijoje atsispirti? Šituo klau
simu teko jau šiek tiek pasisakyti’ šioje vie
toje. Ilgai buvo manyta laikyti Japonija So
vietų sargu Azijoje'. Bet kai Japonija, slaptai, 
vos pastebimai, pati išaugo į pavojingą galybę 
Azijoje, tai Amerikai ir D. Britanijai nieko 
kito neliko, kaip tik ją likviduoti. Prie to, 
žinoma, mielai prisidėjo ir Sovietai. Bet-da
bar užtat kilo klausimas: kaip padaryti, kad 
Japonija greit vėl neatsigautų ir kas bus vie
toj Japonijos? Naujo

karo pavojaus iš Japonijos pusės 
likvidavimas yra, palyginti, nesudėtingas 
klausimas. Japonijoje, kaip ir Vokietijoje, 
pirmoje vietoje atsistoja reikalas iš pagrindų 
sunaikinti karo pramonę ir visus jos ateities 
galimumus. Tuo atžvilgiu
Japonija panaši į Italiją, bet ne į Vokietiją.
Jeigu Vokietija yra kariškai parblokšta, tai 
ji tuo pačiu dar netampa be jokių karinių 
ar ginklavimosi galimumų. Vokietija turi 
pramonei reikalingų žaliavų savo žemėje. Tuo 
tarpu atėmus iš Japonijos Formozą, Korėją 
ir Mandžūrija, ji iš karto tampa pramonės 
atžvilgiu, maksimum, trečiaeilė valstybė. 
Stipriai prižiūrima, nuolat sąjungininkų kon
troliuojama Japonija geroką laiką bus de
graduota į kolonijos pobūdžio valstybę. Tai 
Japonija Azijoje nei Amerikai nei D. Brita
nijai ilgą laiką jokio pavojaus nebesudarys. 
Bet kaip

augs Sovietų pejėgumas Azijoje?
Jau minėjau, kad Sovietų įtakos galimumai 
Azijoje yra dideli. Sovietų pramoningumas 
Azijoje taip pat didelis. Nereikia siekti ir 
Uralo. Tarp Vladivostoko ir Baikalo ežero 
yra gana geležies, hydroelektrinės energijos, 
medžio ir visa .eilė metalų. Pažymėtina, kad 
jau dabar Sovietai Tolimuose Rytuose gamina 
sunkiosios pramonės gaminius, kaip tai lai
vus, garvežius ir tokius precizinius dalykus, 
kaip lėktuvų motorus ir kitus dalykus. Rei
kia manyti, kad šita kryptimi Sovietai ir to
liau galvotrūkčiais dirba — tai po 5-10 metų 
ji^pozicija Azijoje gali pasidaryti ne tik ne
pažeidžiama, bet nepalaužiamai agresyvi. Tai 
viena medalio pusė. Antroji medalio pusė yra 
tas faktas, kad Sovietų pozicijos stiprumas

— Tai mes, maestro! — atsiliepė keletas 
jaunų skardžių balsų.

— Įeikit!
— Tai buvo dieviška, maestro.
— Jūs buvote žavus.
— O jūs dar su grimu! Visi jau laukia! 

Pasiskubinkit, maestro, — šaukė vienas per 
kitą jaunieji įsibrovėliai.

— Tuoj tuoj, — bandė nusišypsoti An
drius: — tuoj jūsų senukas susidoros su gri
mu. Eikit į fojė. Pašokit. Aš tuoj ateisiu!

— Ne — mes nebepaliks.im jūsų maestro!
Jis pradėjo skubiai imtis grimą. Kažkur 

pasitraukė juodosios mintys. Atsakinėdamas 
į jauniklių paklausimus, juokaudamas jis nuė
mė pariką, nuvalė vazelinu veidą, užsipu- 
dravo.

— Na, o dabar' mielos damos, leiskite pa
keisti tualetą!

— Ponios, išeikite, — šaukė artistai.
— Adieu, maestro, mes lauksime čia pat 

užkulisy, — išklegėjo jaunimas.
Pasiliko tik Andrius ir rūbininkas. Staigi 

tyla pripildė kambarį. Rūbininkas padėjo jam 
nusiimti kostiumą ir padavinėjo jo drabužius. 
Tylėjo abu. Sunki toji tyla buvo skambesnė 
už neseniai viešpatavusį čia triukšmą. Jos 
pilkam fone krauju užsidegė Andriaus skruos
tai. Kai juodas kostiumas gražiai apgaubė jo 
vis dar grakštų, nors jau ir storoką, liemenį, 
Andrius-pasviro ir, rūbininko padedamas, at
sigulė į kušetę.

— Paskutinį kartą, — prašnabždėjo pa
balusios lūpos.

— Aš sudėsiu jūsų grimą ir daiktus į la
gaminą, maestro. — Jūs eikite. Jaunimas lau
kia!

— Dėkui, Antanai, valandėlė dar pailsėsiu.
Rūbininkas, ant pirštų galų slankiodamas, 

dėliojo daiktus. Ir vėl skambi tyla apsupo 
juodu. Andrius pakilo.

— Eikš, Antanai, ■'pašibučiuosiiu juk šian
dien čia mes, — žodžiai „paskutinį kartą“ 
įstrigo gomuryje, — jis numojo ranka, pa
bučiavo rūbininką ir sunkiais, -lėtais žingsniai 
priartėjo prie durų. Tarpduryje jis dar kartą 
atsisuko, pažiūrėjo į sukniubusį ant fotelio 
atramos Antaną ir uždarė paskui save kam
bario duris. Duris kambario, per eilė metų

A. S.

Jo paskutinis spektaklis
Paskutinį kartą nusileido uždanga. Daug 

sykių šiandien leidosi ir vėl kilo raudonas 
aksomas, po kiekvieno akto griausmingai plo
jo minia, vėl ir vėl šaukdama į sceną Andrių. 
Dabar jau jis sėdėjo savo kambaryje griežtai 
pasiryžęs nebepajudėti iš vietos, nors iš šalies 
dar vis plaukė garsus katučių ir valiavimų 
aidas. Pavargęs, kupinas liūdesio, kuris po 
kiekvieno spektaklio persunkdavo jo sielą, 
sėdėjo Andrius prieš savo trilypį veidrodį ir 
beminčiai stebėjo tamsų veidą ir juodas, smul
kiai susiraičiusias patiko garbanas. Staiga 
kaip žaibas perskrodė galvą mintis „Pasku
tinį kartą“. Ji buvo baisi; paprasta ir neįti
kėtinai, neišvengiamai tikra. Paskutinį kartą 
jis žiūrisi į tą treljažą ir paskutinį kartą ma
to jame rūstaus, tamsaus veido atspindį ir 
smulkių juodų plaukų garbanas. Paskutinį 
kartą sėdi prie šio stalelio, paskutinį kartą 
atūžia iš žiūrovų salės džiaugsmingi minios 
valiavimai. Paskutinį kartą ten salėje jam. 
griausmingai ploja ir šaukia jo vardą. Gri
mo dėžė paskutinį kartą praverta, vazelinas, 
pudra. Lempos, kaip žvakės lavono galvūga
lyje, didysai sienos veidrodis, kušetė, dengta 
žaliu aksomu. Išbartas frizierius, rūbininkas, 
pilnas gėlių kambarys, telegramų krūvos ant 
stalelio, smarkiai plakanti meilės pavydu, 
kerštu ir ilgesiu mauro širdis ... Viskas, vis
kas paskutinį kartą!

Jis sustingo, įbedęs žvilgsnį į spindinčias 
veidrodyje žiaurias akis, kuriose dabar ži
bėjo ašaros. Palengva išsirito du stambūs la
šai ir tyliai tyliai nuriedėjo per skruostus ... 
Prieš dvidešimts penkeris metus jis matė pir
mą kartą save tokį veidrodyje. „Ar gi tokį?“ 
Oi, ne! Geležinei uždangai leidžiantis kaip 
ir šiandien, vis dar skrido į kambarį aplodis
mentų aidas. Tiesa, nebuvo jūros gėlių nei 
telegramų, bet buvo triumfu žibančios akys, 
buvo prieš jas ateitis, žadanti daug darbo ir 
lahtiėjimo metų... O dabar?! Pakelta grimui 
nuimti rakna bejėgiai krito ant kelių. Kaž
kas pasibeldė. Andrius krūptelėjo.

— Kas ten? — paklausė pilnų nuovargio 
balsu 

kaupusio laimėjimų ir paslydimų džiaugsmus 
ir sielvartus. Kažkodėl jis pažvelgė ir ati
džiai įsmigo akimis į baltam emalio ratuke 
juoduojančią skaitlinę „5“. Eidamas korido
rium, mintyse be prasmės kartojo „Penki, 
penki!“

Prie užkulisio durų apspito laukiąs jauni
mas: pagriebė'ir beveik nešte nunešė į fojė. 
Ten jau laukė spektaklio dalyviai, visi dra
mos artistai, operos ^ir baleto teatrų atstovai, 
direktorius, spaudos ir visuomenės žmonės. 
Viršutiniam fojė išsirikiavo puikiai padengti 
stalai. Tarp parterio ir pirmo aukšto salės, 
fojė laiptų aikštelėje, buvo paruošta vieta or
kestrui. Andriui, vos pasirodžius laiptuose, 
orkestras pasveikino jį maršu, o visi susirin
kusieji triukšmingu valio ir katutėmis. Va
karienės metu daug pasakyta kalbų. Daug su
naikinta stiprių gėrimų ir skanių valgių. Bet 
alkoholis šiandien visai neveikė į Andrių. Jis 
sėdėjo status, gražus žilų garbanų aureolėje. 
Paslėpto sielvarto liepsna degė jo spindinčios 
akys.

— Maestro, jūs šiandien nepaprastai gra
žus!

Jis krūptelėjo ir iš savo sielvartingų sva
jonių sugrįžo žemėn. Su šiais žodžiais į greta 
jo kėdę atsisėdo jaunutė artistė Agnė Dap- 
kiutė, tik ši rudenį atėjusi į teatrą.

— Koks čia senio grožis! — nusišypsojo 
Andrius.

— O ne, maestro, jūs jaunesnis už visą 
tą mūsų jaunimą. Ir man liūdna ir baisiai 
baisia gaila, kad jūs paliekate mus. Jus ga
lėtumėt dar ilgai ilgai dirbti. — Ji maldau
jančiai pakėlė į .jį žydrias akis.
z — Mielas kūdiki, didelis menas laiku ap
leisti sceną. Aš nenoriu, kad man plotų iš pa
sigailėjimo ar pagarbos mano praeičiai. Aš ne
noriu, kad kiti man suruoštų išleistuves. Aš 
garbingai pasitraukiu pats, kol dar jaučiuosi, 
pajėgus darbui, bet mano jėgos silpnėja, aš tai 
puikiai jaučiu. Na,bet gana,apie manear taip 
daug šį vakarą kalbėta. Kam čia mes taip 
liūdnai svarstysim, filosofuosim. Geriau pa
pasakokit, kokie jūsų- siekimai, svajonės, atei
ties užsimojimai?

— Gal kada vėliau, maestro, dabar toks 
puikus, toks svajingas tango. Jūs atleiskite — 

aš turiu į jus du prašymus, — ji nedrąsiai 
šyptelėjo.

Andrius nusijuokė ir draugiškai paglostė 
jos galvutę: — Na, drąsiau drąsiau, mažyte.

— Išgerkite su manim vieną taurę šampa
no ir pašokime vieną tango.

— O puiku, mažyte. — Jis pripildė savo. 
ir jos bokalus.

— Už jūsų genijų, maestro!
— Ne, už jūsų ateitį, mažyte! — Jie susi

daužė ir išgėrė. Nuo laiptų aikštelės plaukė 
liūliuoją tango garsai. Susikabinę jie nu
lipo laiptais į apatinį fojė ir įsimaišė į šo
kančiųjų eiles. Andriui' sukosi galva.

— Nežinau, ar nuo šampano ar tai nuo 
jūsų jaunystės man svaigsta galva, — prakuž- 
dėjo jis jai į ausį. Ji laimingai šyptelėjo, 
Staiga Andrius pasviro ir tyliai aiktelėjęs kri
to ant grindų. Kilo sąmyšis. Visi puolė prie 
jo. Buvęs svečių tarpe teatro gydytojas įsa
kinėjo. Atsargiai paėmę ant rankų aktoriai 
nešė Andrių į jo rengimosi kambarį. Paskui 
juos grųdosi susirūpinusi minia.

Prie užkulisio durų Antanas sustabdė vi
sus. Į užkulisį tebuvo įleisti vyresnieji kole
gos, teatro direktorius ir daktaras. 5-to nu
merio durys dar kartą atsidarė, įsileisdamos 
savo senąjį įnamį.

Daktaras veltui triūsė prie Andriaus, — 
pulso nebebuvo.

Atvyko iškviesti dar >du profesoriai. Bet 
visos pastangos. buvo bergždžios, mirtis sti
priai laikė glėbyje sa$o aukos kūną.

Jis gulėjo ramus, švelni šypsena žaidė lū
pose. Žaliam kušetės aksomo fone gražiai at
simušė žilos garbanos. Prie didžiojo, sienos 
veidrodžio kampe tyliai verkė Antanas. Į 
užkulisio durų akelę atrėmusį galvą stovėjo 
Agnė. Per skruostus riedėjo nesulaikomos 
ašaros, o lūpos kuždėjo „Pirmą ir paskutinį 
kartą ... Pirmą ir paskutinį kartą buvau taip 
arti tavęs, didžioji ir .vienintele mano meile“. 
Ji norėjo'šaukti jiems,visiems ir tiems, kurie 
ten užsidarė jo kambaryje, ir tiem, kurie 
kuždėjosi čia fojė, kad ji viena, tik ji viena 
turėtų dabar budėti prie jo. Bet ji stovėjo 
atrėmusi galyą į užkulisio duris ir tyliai 
verkė.
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Azijoje didina jų bendrą karinį pajėgumą ir 
tuo pačiu skatina juos vis mažiau skaitytis su 
vakarais, siekiant savo ekspansijos ne tik 
Azijoje, bet ir Europoje. Tai va šičia ir yra 
vienas pačių stambiausiųjų Azijos „aidų“ ne 
tik Europoje, bet ir Amerikoje.

. Dabar klausimas: kokį vaidmenį gali su
vaidinti Azijoje Kinija? Jau minėjau, kad

Kinija yra Azijos rungtynių subjektas 
ir drauge objektas.

Kitaip sakant, Kinija pati stropiausiai siekia 
(pusėtinai sėkmingai) pasidaryti Oriento ga
lybe, kita vėl vertus, Kinija yra tas nesan
taikos židinys, dėl kurio krokodilo ašaras lieja 
tiek Sovietai tiek Amerika. Pačios Kinijos 
pramoninis potencialas (ir tai jos nuosavoje 
teritorijoje) yra nepalyginti didesnis negu bu
vusios Japonijos. Žinoma, Kinija turi nuga
lėti dar daug politinių, kultūrinių, organiza
cinių kliūčių. Bet nebebūtų joks stebuklas, 
jei per 40-50 metų ji pasirodytų su nemažesne 
galybe Azijoje, kokia neseniai buvo Japonija. 
Su tokiais galimumais turi ateityje skaitytis 
ir amerikiečiai ir anglai. Būtų perdaug tra
giška, jei Kinijai būtų lemta pereiti visas 
Japonijos vaidmens „fazes“, imtinai iki šių 
dienų jos likimo ...

Tad su Kinija šiandien nebesiskaityti ne
galima. Negalima jos taip pat vienu ar kitu 
neatsargiu žygiu pastūmėti Maskvos link. 
Kinija yra Azijos kolosas — 450 milionų gy
ventojų.

Kur eis Kinija <— ten eis visa Azija.
Todėl Amerika, o su ja ir britai, atrodo, dabar 
griebiasi Azijoje trijų ryškių priemonių. Visų 
pirma, žinoma, ruošia, kur reikia ir kur ga
lima, Ramiajame vandenyne oro laivyno 
stiprias bazes — kad nepasikartotų vėl iš ku
rios nors pusės antrasis Pearl Harbor. To
liau, amerikiečiai siekia gilesnės ekonominės 
penetracijos Kinijoje, jos ekonominio lygio 
pakėlimo, kad ji būtų „pajėgi“ pirkti geros 
kokybės prekes ir galėtų mokėti „padorias" 
kainas. Yra dar ir kita šio klausimo pusė. 
Jeigu Kinijos gyventojų pragyvenimo lygis 
paliktų labai žemas ir ji išaugintų savo pra
monę — tai ji galėtų pasidaryti „nešvariu“ 
Ir pavojingu konkurentu pasaulio prekyboje 
Mokėdama savo darbininkams nepakenčiamai 
mažus atlyginimus, ji galėtų parduoti savo 
prekes pasaulio rinkoje tokia žema kaina, kad 
kultūringoms, aukštesnio pragyvenimo lygio 
valstybėms nebebūtų įmanoma su ja konku
ruoti. Tad šitą reikalą Amerika taip pat turi 
ir nori „sutvarkyti“. Kinija turi ekonomiškai 
ir socialiai kilti, nes tik tada ji bus kitiems 
naudinga. Tad ir matome, kad, be kitų prie
monių, Amerika

skuba duoti Kinijai paskolą,
kad ji greičiau galėtų atsikurti. Savaime su
prantama, kad ekonominė penetracija turi 
teikti ir didelę politinę įtaką. Gražus ir la
bai matomas pavyzdys čia yra ta pati paskola. 
Amerika yra nutarusi duoti Kinijai paskolą. 
Tačiau dabar tos paskolos davimas vėl sulai
kytas. Kodėl? O gi todėl, kad Cenkaišekas 
nesielgia savo komunistų atžvilgiu taip, kaip 
to nori Amerika. Tai vienas iš ekonominio 
spaudimo būdų. Jų betgi yra daugybė.

Pagaliau, trečia amerikiečių politikos Azi
joje priemonė yra

jėgų pusiausvyros išlaikymas.
Tai panaši priemonė į tą, kurią anglai iki šiol 
gan sėkmingai vartodavo Europoje. Kokios gi 
yra tos pagrindinės Azijos jėgos, kurios rei
kia pusiausvyroje laikyti? Visų pirma tai, ži
noma, Sovietai, Kinija, Išorinė Mongolija, 
Korėja, Filipinai ir Tojo .(arba Siamo) val
stybė (Indijos čia neminiu — apie ją teks 
atskirai prisiminti). Taigi, norėdama įsitvir
tinti Azijoje ekonomiškai ir politiškai — Ame
rika privalo sugebėti čia minėtas valstybes 
taip rikiuoti, kad persvara būtų visada tų 
valstybių pusėje, prie kurių prisidės Ameri
ka. Kaip gi to atsiekti?

Amerika' prievartos — okupacijų iš esmės 
nemėgsta. Ji žino, kad tai tikslo neatsiekia. 
Krašto ūkis smunka — biznio nepadarysi, o 
priešą (ir tai slaptą, klastingą) amžiams įsi
gysi. Ir apskritai, iš principo, amerikiečiai 
yra tauta — laisvės šalininkai. Jie kaip tik 
tikisi daug lengviau ir padoriau to paties at
siekti, duodami tautoms laisvę, ko kiti nori 
atsiekti pavergdami ir naikindami svetimas 
tautas.

Tad ir matome, kad Amerika jau suteikė 
Išlaisvintiems Filipinams nepriklausomybę. 
Panašiai amerikiečiai samprotauja ir dėl 
kitų aukščiau suminėtų (ir nesumi
nėtų) Azijos tautų laisvės ir nepriklausomu
mo. Žinoma, amerikiečiai Azijoje yra ne 
rieni. Jie ten pirmiau kolonijų taip pat netu
rėjo. Svarbiausieji kolonijų turėtojai Azijoje 
yra anglai, prancūzai ir olandai. Šios keto
ninės valstybės, nėra abejonės, turės skaity
tis ir su amerikiečių nusistatymu ir, pagaliau, 
su Azijos tautų laisvės ir nepriklausomybės 
siekimais. Dėl vietos stokos šį kartą plačiau 
apie tai nekalbėsiu. Bet gi priminsiu tik 
mums labai įdomų

Siamo nepriklausomybės klausimą.
Mat, yra nuomonių, kurios sako, kad Sia

mą reikėtų nubausti už tai, kad jis buvo pa
lankus japonams. Reikėtų Siamui neduoti ne
priklausomybės. Tad kai kurie amerikiečiai 
ir klausia: jeigu Siamą reikia bausti už pa-
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Sio meto pokarinėje Europoje sienų pro
blema yra viena sunkiausių bei opiausių. Tai 
išryškino ir gegužės mėn. Paryžiaus konfe
rencija, tai nuolat pabrėžia pasaulinės spau
dos publicistai. Politikų kalbose ir konferen
cijose, spaudos organų vedamuosiuose didelį 
vaidmenį vaidina ir dažnai įvairiausių spėlio
jimų sferoje atsiduria vad. „geležinė uždan
ga“. Tai opi problema ir nenuostabu, kad 
pirmaeiliai anglosaksų žurnalistai ją bando 
nušviesti ir drauge siekia daryti vienokių ar 
kitokių išvadų. ,-,Geležinės uždangos“ proble
mą aplamai ir kai kuriuos sovietų politikos 
sunkumus specialiai viename savo paskuti
niųjų straipsnių yra, kaip paprastai, įdomiai, 
originaliai ir atvirai nušvietęs žinomasis JAV 
publicistas Walter Lippmanas. Manau, kai 
kurios šios žurnalistinės (žymenybės mintys 
bus įdomios ir mūsų skaitytojams.

Jis tiesiog stato šitokį klausimą — ar li
nija, kuri šiuo metu dalina Europos centrą, 
bus ta pati linija, ties kuria rusams ir anglams
— amerikiečiams teks įeiti į konfliktą? Tai, 
anot Lippmano, esąs svarbus klausimas ir į 
jį atsakyti yra labai sunku. Čia reikia pa
brėžti, pažymi Lippmanas, kad įvairios Euro-’ 
pos vyriausybės vis dar neįsisąmonina fakto, 
kad visos Europos tautos atgyja ir vaidins vis 
didesnį vaidmenį tuose sprendimuose, kurie 
savo metu buvo tik trijų Didžiųjų monopolis. 
Be to, lengvai esą pamirštama, kad minėtoji 
demarkacijos linija yra išvesta toje vietoje, 
kurioje Stalinas, Churchilis ir Rooseweltas 
yra nutarę sustabdyti savo armijų žygius ir 
leisti joms susitikti. Jei anglų-amerikiečių in
vazija būtų įvykusi anksčiau arba jei būtų 
buvę panaudoti kiti strateginiai planai (pav., 
anglosaskų spaudimas Balkanų link), aišku, 
tokiu atveju šioji demarkacijos linija nebūtų 
buvusi išvesta dabartinėje padėty.

Ar toji linija vis dar tebeturi tą pačią 
reikšmę kaip 1945 m., kai visos trys nugalė
tojų armijos buvo savo jėgos žydėjime ir kai 
tautos, išlaisvintos arba nugalėtos, buvo atsi- 
dūrusibs visiškam pakrikime? Į šį klausimą 
Lippmanas suteikia itin originalų atsakymą
— šios linijos, skiriančios tris armijas, reikš
mė turitni mažėti su sąlyga, jei šioms armi
joms netektų stoti į kovą. Bet, esą, viskas 
pasauly kinta... .

Kalbant apie antrąją „geležinės uždangos“ 
pusę — sovietų zoną — amerikiečių žurna
listas iškelia faktą, pagal kurį sovietų impe
rijos žmonės nepajėgia sudaryti bendros euro- 
pietiškosios politikos įvairioms komunistų 
partijoms, belaukiančioms iš Maskvos tiek 
direktyvų, tiek ir įvairiu 'pavidalu paramos. 
Juk yra gerai žinoma, Itad vokiečių komunis-> 
tai aiškiai nepritaria prancūzų komunistų pa
žiūroms Ruhro ir Reino krašto klausimais. 
Jie, nors ir ne tiek atvirai, yra nusistatę ir

Ar pagerės maitinimosi padėtis?
Jul. Sakelė. — Laikraščiai pilni žinių ir 

įvairių pranešimų apie tai, kad daugelyje pa
saulio kraštų maitinimo padėtis pasidarė vi
sai kritiška, o kai kur jau prieinama net iki 
bado slenksčio. Kinijos maitinimo ministeris 
Hsu Kan tik dabar pareiškė, kad Kinijos mai
tinimo padėtis diena iš dienos blogėja. Per 
ateinančius du mėnesius pasidarys ji visai 
kritiška — ištekliai baigiasi. Per pirmutines 
10 gegužės dienų rasta vien Kantono gatvėse 
600 badu mirusių žmonių. Indijoje kai ku
riose provincijose maitinimas stovi prieš pat 
katastrofą. Belgijos ministeris Otavoje tik ką 
pareiškė, kad Belgija turi grūdų vos porai sa
vaičių.

Amerikiečių, britų ir prancūzų sudarytoji 
maitinimo reikalams inspektuoti komisja nuo 
12 iki 23 gegužės apvažiavo visas tris jų oku
puotas Vokietijos zonas ir konstatavo daug 
visokių suaugusiųjų ir vaikų susirgimų nuo 
nepakankamo maitinimo.

Maitinimo klausimas jau dabar paliečia 
lietuvių tremtinių padėtį, kai kur net labai 
neigiamai, tik gal ne visur vienodai. Bet ne
tolimoje ateityje jis gali mums pasidaryti la
bai kritiškas. Juk esame svetimoje žemėje, 
kur aplink vaikšto taip pat Išbadėję žmonės. 
Tad maitinimosi klausimais yra rimto pagrin
do dabar susidomėti.

Vokiečiams nustatytos kolorijos
vienai dienai nuo birželio 1 d. siekia 1.180 (da
bar, atrodo, bus kiek nežymiai pakeltos). Gi 
DP ir politinio persekiojimo aukoms ameri
kiečių zonoje nuo birželio 1 dienos taip pat 
sumažintos kolorijos. Būtent gauna: 2.200 ko- 
lorijų gyvenantieji amerikiečių stovyklose ir 
2.000 negyvenantieji jose. Be to, gyvenantieji 
stovyklose gaus nevienodą skaičių kolorijų. 
Bus žiūrima, ar darbinas ir nedirba, ar ne
darbingas ir nedirba. Atskirai bus traktuoja
mos nėščios ir žindyvės moterys, vaikai ir pan. 
Vienu žodžiu sakant, bendri maitinimosi sun
kumai mūs neaplenkia ir, suprantama, neap
lenks ateityje. Ir jie mus lies neigiamai.

Europos sienos
jungia ar skiria tautas ?

Rusų politikos sunkumai amerikiečio žurnalisto akimis

Jau minėta britų, amerikiečių Ir prancūzų 
komisija jau priėjo nusistatymo, kad Ir vo
kiečiams reikia neatidėliojant kolorijų skaičių 
iki 1.550 dienai pakelti. Komisija bet gi mano, 
kad ir šito (1.550) kolorijų skaičiaus bus per 
maža, jeigu norima apsaugoti gyventojus nuo 
toli siekiančio sveikatos sutrikimo.

Iš kur atsirado tie maitinimosi sunkumai?
Žinoma, bendras atsakymas: tai karo pasėka. 
Bet, konkrečiai Imant, įvairiuose kraštuose 
yra labai įvairių (nors ir su karu susijusių) 
priežasčių. Čia paminėsiu kuriuose kraštuose 
kokia dabar yra maitinimo padėtis ir prie 
kiekvieno krašto pridėsiu skliausteliuose tas 
priežastis, kurios sunkina teigiamą maitini
mosi klausimo išsprendimą.

Gera maitinimosi padėtis yra:
US, Kanadoje, Australijoje (sausros), Naujo
joje Zelandijoje, Danijoje, Švedijoje.

Pakenčiama padėtis
D. Britanijoje (darbo jėgų stoka, pašarų, sė

klų, trąšų stoka), Olandijoje (stoka gyvulių, 
įrankių, susisiekimo sistemos sužalojimas, pa
šarų, sėklų, trąšų stoka, ne visi plotai apsėti, 
potvynių katastrofos), Norvegijoje, Šveicari
joje, Luksemburge.

Nepatenkinama maitinimosi padėtis
Prancūzijoje, Čekoslovakijoje, Bulgarijoje, 
Belgijoje, Jugoslavijoje, Rumunijoje, Vengri
joje, Rusijoje, Indo-Kinijoje, Siame, Graikijo
je. Nepatenkinamos maitinimosi padėties 
šiose valstybėse priežastys daugiausia tos 
pačios: gyvulių, įrankių, darbo jėgų ir susi
siekimo galimumų stoka. Dar daug kur sto
koja pašarų, trąšų, sėklų. Kai kur dar ir ne 
visi plotai apdirbami.

Pavojingai bloga padėtis
Kinijoje, Italijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Ko
rėjoje, Burmoje, Javoje, Filipinuose, Japoni
joje, Ispanijoje, Lenkijoje ir Portugalijoje. 
Priežastys daugumoje atvejų yra tos pačios, 
kaip kitose Jau suminėtose valstybėse. Kai

prieš lenkų nuomones prijungtųjų vokiečių 
teritorijų atžvilgiu. Lenkų ir čekų komunistų 
pažiūros ryškiai skiriasi Tešeno klausimu. 
Panašų vaizdą sutiksime austrų ir italų (Pietų 
Tirolio klausimas) bei italų ir jugoslavų 
(Triesto ir Venecijos Džiulijos problemos) pa
žiūrose.

Taigi, čia vaizdas aiškus — komunistų par
tijas Europoje skiria žymūs nuomonių skirtu
mai, sprendžiant pokario meto tautines pro
blemas. Stos partijos yra tačiau vieningos ir 
seka bendrą, Maskvos diktuojamą politiką tų 
problemų atžvilgiu, kurios, iš esmės nebūda
mos europletiškos, liečia Sov. Sąjungos, JAV 
ir D. Britanijos įtakas pasaulyje.

Pats asmeniškai Europoje ištyrinėjęs visą 
eilę problemų, Lippmanas priėjęs išvadą, kad 
Sovietai Europoje susidūrę su tais sunkumais, 
kurie paprastai siejasi su imperialistine poli
tika. Kai įvairių tautų piliečiai tarpusavy 
ginčijasi ir kai šios tautos yra atsidūrusios 
sovietų kontrolėje, jiems dažnai tenka atsi
rasti prieš keblias dilemas. Jei, pav., jie pa
laikys prancūzų komunistus, jie tuo pačiu su
duos skaudų smūgį vokiečių. komunistams, 
kurių juk vienas svarbiausių uždavinių yra 
įtikinti vokiečius apie reikalą Vokietijai grą
žinti vieningumą bei didybę. Iš kitos vėl pu
sės, jei sovietų valdžios žmonės nutartų veikti 
'vokiečių komunistų naudai, tai gal draugai 
Thorez su Duclos ir paklustų, bet kas tada 
išeitų su pačia partija? Molotovas su Stalinu 
prieš šią dilemą atsiduria kiekvieną kartą, 
kai tiktai jie sutvarko kurį nors Europos tautų 
ginčą. Jie norėtų savo paramą pasiūlyti vi
soms komunistinėms partijoms Europoje, ne
turint bėdos rinktis jų tarpe. Šie tačiau sun
kumai, pagal Lippmaną, yra iš viso būdingi 
įvairiems imperializmams. Tai esą iš esmės 
tie patys sunkumai, su kuriais Attlee susi
duria, kai jam tenka rinktis tarp indų ir mu- 
zulmonų Indijoje ar tarp arabų bei sionistų 
Palestinoje. Sprendžiant šias imperialistinio 
atspalvio problemas, kiekvienas sprendimas 
savyje neša įvairiausių pavojų.

Ir tai, esą, verčia prieiti prie išvados, kad 
didžiųjų valstybių dvikova dėl karinio atida- 
linimo linijos greičiausiai būsianti nutraukta 
gaivališkų Europos tautų veiksmų. Esą nea
bejotina, kad susilauktume šitokio fenomeno. 
Tik su viena sąlyga, būtent, kad jo nesutruk
dytų preventyvinio karo šalininkai. Lippmano 
nuomone, atrodo visiškai negalimas dalykas, 
kad Europos tautos galėtų būti sumobilizuo
tos preventyvinio karo mašinai. O jeigu tre
čiasis pasaulinis karas vis dėlto kiltų, tai Eu
ropos kontinentas, esą, paskęstų didžiulio na
minio karo anarchijoje, kurioje didžiosios, 
neeuropietiškosios valstybės nebegalėtų dau
giau beatskirti savo draugų nuo savo priešų.

Diplomaticus 

kur dar neigiamą vaidmenį suvaidino žmonių 
masinis kilnojimasis (Rusijoje, Vokietijoje, 
Lenkijoje), žemės reformos (Vokietijoje, Len
kijoje) arba bendrai pakenkė bolševikų oku
pacija, Austrijoje, Vokietijoje, Lenkijoje. 
Smarkiai pakenkė audros: Indijoje ir Japo
nijoje' o taip pat ir sausros — Kinijoje, Itali
joje, Indijoje, Filipinuose, Japonijoje, Ispani
joje, Portugalijoje.

Kas daroma badui išvengti?
Kaip'jau matome, blogiausia maitinimosi pa', 
dėtis yra nugalėtuose kraštuose, nors ir ne 
visiems nugalėtojams gerai einasi (pav. Pran
cūzijai, Kinijai, Rusijai). Bet vis dėlto nuga
lėtojai, jausdamiesi atsakingi už politinę pa
saulio padėtį, labai susirūpino ir pasaulio 
maisto reikalais. Prezidentas Trumanas siun
tinėja kuo skubiausiai kuone po vjsą pasaulį 
savo nepaprastą pasiuntinį maitinimo reika
lams, buv. Amerikos prezidentą Hooverį. Taip 
pat Trumanas labai intensyviai tariasi su Ang
lijos specialiu atstovu lordu Morisonu. Paga
liau Trumanas net du kartu kvietė Staliną 
prisidėti prie reikalų tvarkymo, bet šis .atsi
sakė. Esą per vėlai" jį pakvietė — jis savo 
maisto atsargas jau suskirstęs savo nuožiūra. 
Pagaliau Vašingtone buvo sudaryta

Taryba kovai prieš badą, 
į kurią yra pakviesta 20 valstybių: D. Brita
nija, Sovietai, Argentina, Australija, Belgija, 
Brazilija, Kanada, Cili, Kinija, Kuba, Danija, 
Prancūzija, Graikija, Indija, Olandija, Nau
joji Zelandija, Norvegija, Turkija, Pietų Afri
ka. Si taryba yra nusistačiusi veikti iki 1947 
metų pabaigos, t. y., kol bus suorganizuota tam 
reikalui nuolatinė institucija prie J. T.

Minėta taryba sudaryta tjk dabar ir dar 
nėra -paskelbusi (bent šį straipsnelį rašant) 
savo darbų programos. Tik jau minėtas ang
las Herbert Morrison (jis yra anglų karaliau! 
tarybos pirmininkas), kalbėdamas per radiją, 
amerikiečiams pareiškė: „Jeigu dabar žmonės 
badu miršta, tai ne dėl to, kad būtų per maža 
maisto, bet dėl to, kad mes nesiimam tinkamų 
priemonių tam, kad kiekvienas laiku gautų 
tiek maisto, kiek jam priklauso Pasaujio mai
tinimo krizė nėra absoliučios maisto stokos 
išdava. Tos krizės išsprendimas priklausys 
nuo to, kaip elgsis maisto gamintojai, jo da
lintojai, jo transportuotojai ir patys vartoto
jai“. Iš šitų jo žodžių ir iš visos susidariusios 
padėties galima spėti, kad sudarytosios tary
bos darbai eis trimis pagrindinėmis kryptimis. 
Bus siekiama; 1) padidinti pasaulio javų ir 
pašarų derlių, 2) imtis priemonių, kad visur 
pasaulyje būtų taupomas maistas, t y., kad 
būtų jo valgoma tik tiek, kiek būtinai reika
linga, ir kad jis nebūtų kitiems, mažiau rei-
kalingiems tikslams eikvojamas arba stačiai 
per neapdairumą naikinamas, 3) kad sudary
tos maisto atsargos ar likučiai būtų galimai 
teisingiau ir tiksliau bei greičiau nukreipiami 
ten, kur maisto labiausia stinga.

Kokie bus to darbo vaisiai?
Žinoma, pirmoje eilėje, per trumpesnį laiką 
reikia laukti, kad ten, kur dar geras maitini
mas — jis pablogės, o kur nepakenčiamai blo
gas — pagerės. Apskritai, gi reikia laukti, kad 

maitinimosi padėtis pamažu gerės.
Satigiai gerėti negali, nes viskas pareina nuo 
derliaus (javų — duona, pašarų — mėsa, pie
nas, sviestas, riebalai, cukrinių runkelių — 
cukrus ir pan.).

1946-1947 metų derliaus perspektyvos 
duoda vilties tikėtis, kad javų derlius pa
didės, bet numatomas mėsos, riebalų ir pie
no gamybos sumažėjimas. Cukraus perspek
tyvos taip pat geresnės.

Pats opiausias maitinimosi reikalas viša- 
me pasaulyje dar yra

didelis kviečių trūkumas.
Europa prieš karą buvo pati didžiausioji kvie
čių augintoja. Čia buvo pagaminama apie 42 
milijonai tonų kviečių. Gi 1945 metais buvo 
pagaminta tik apie 23 milijonus tonų. Vadi
nasi, tik pusė to kiekio, kuris buvo prieš ka
rą. Australijos kviečių derlius 1944 metais 
dėl sausrų buvo nekoks. Todėl, praktiškai 
imant, kviečių atžvilgiu visų žvilgsniai yra 
jiukreipti į Ameriką — US (Kanada taip di
delių kviečių atsargų nebeturi.

Iš šių metų derliaus laukiama, kad visame 
pasaulyje bus gauta 5,2 milijardų bušelių 
(1 bušelis = 36,35 1) kviečių. 1944-45 metais 
buvo 4,63 milijardai. Vadinasi numatoma 
daugiau, bet vis vien mažiau, kaip prieš karą 
(tada buvo apie 6 milijardai). Cukraus ga
myba numatoma 18 milijonų tonų (1945 me
tais 14,6 milijonų tonų), o prieš karą apie 21 
milijoną tonų. Vadinasi, cukraus nusimato 
gauti nebetoli to kiekio, kurs buvo gaunamas 
prieš karą.

Tad, aplamai paėmus, galima laukti, kad, 
suėmus šių metų derlių ir jį teisingai paskirs- 
čius, maitinimosi padėtis nebeturėtų toliau 
aštrėti. Bet tai pareina nuo dvieju pagrin
dinių dalykų: nuo to, ar neįvyks kokių nors 
netikėtų gamtos nelaimių, ir nuo to, ar pa
saulis eis nusiraminimo ir pastovumo kryp
timi. Kadangi dėl abiejų šių dalykų nieko 
tikro pasakyti šiandien negalima — tai ir 
maitinimosi perspektyvos kol kas nėra nei 
geros nei aiškios. O viešas (bent spaudoje) 
svarstymas karo galimumų civilinių gyvento
jų maitinimo galimumus dar labiau neigia
mai veikia. Reikalingos atsargos kitiems tiks
lams.
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* kuitobinh ami
Jurgis Baltrušaitis - lietuvių poetas

Sąryšy su mūsų dainiaus J. 
Baltrušaičio mirtimi prancūzų 
spaudoje pasirodė nemaža straips
nių, kurių vieno vertimą paduo
dame čia savo skaitytojams.

— Red.
Dar, vienas didelis poetas atsiskyrė su šiuo 

pasauliu: Paryžiuje, po trumpos ligos, sausio 
8 dieną mirė lietuvių poetas Jurgis Baltrušai
tis. Tebūna leista man, kaip prancūzui, ilgą 
laiką gyvenusiam Lietuvoje, išryškinti keletą 
šios sudėtingos asmenybės ir vispusiškos kū
rybos bruožų.

Ramūs, tolumoje mėlynuojančių pušų vir
šūnėmis dantyti horizontai, ežerai, kuriuose 
atsispindi melancholiškas dangus, nusagstytas 
Išblyškusiais, besidriekiančiais debesimis, lė
tos upes... žiemos, nusitęsiančios penkis mė
nesius į metus, apledėję beribiai plotai.. s To
kia yra Lietuvą tokius reginius išvydo jauno 
Baltrušaičio akys, pirmą kartą prasivėrusios 

•t šį pasaulį.
Jis gimė 1873 m. liepos 20 d. Pantvardyje, 

šiaurės rytų Lietuvoje, miškų ir ežerų šalyje. 
Čia, toje motinos pasakų ir sesers dainų su
tirštintoje melancholijoje ir* svajingoje atmo
sferoje, vaikas auga ir daro pirmuosius žings
nius į gyvenimą.

1893 metais jaunuolis baigia gimnaziją ir 
atvyksta į Maskvos universitetą. Įsirašo jisai 
J gamtos mokslų fakultetą, bet juo toliau, tuo 
daugiau jį traukia literatūra ir svetimos kal
bos. Ji£ jų išmoks dvylika ar trylika (skai
čius, kuris prancūzui atrodo pasakiškas). Dar 
prieš baigdamas universitetą, Baltrušaitis jau 
rusiškai parašo keletą eilėraSčių ciklų ir dvi 

'dramas. 1899 metais, vos baigęs studijas, jis 
bendradarbiauja įvairiuose žurnaluose, ypač 
„Zurnal dla vsiech't („Žurnalas visiem“). Tuo 
pačiu metu, su savo draugu Poliakovu, jis 
įsteigia leidyklą, kuri išleidžia jię bendrai 
verstą Ibseno dramą „Kai prisikelsime iš nu
mirusiųjų“. 1911. ir 1912 metais pasirodo du 
Baltrušaičio eilėraščių rinsiniai: „Žemės Laip-' 
tai“ ir -„Kalnų Takas“. 1915 metais turėjo 
pasirodyti trečias rinkinys „Lelija ir pjautu
vas“, kuris tačiau nebuvo niekados išleistas.

Tuo pačiu metu Baltrušaitis tampa vienu 
geriausių vertėjų į rusų kalbą: jis išverčia 
Byrono, Ibseno, G. D’Annunzio, Knut Hamsu- 
no, O. Wilde, A. Strindbergo veikalus, kurie 
lusilaukia didžiausio pasisekimo. Keleris me
tus prieš Didįjį Karą Baltrušaitis daug ke
liauja po užsienius. Jis gyvena tai Norvegijoj, 
tai Sicilijoj, Berlyne ar Čikagoj.

1914 metų karui pasibaigus, Lietuva atgau
na nepriklausomybę, tačiau šio mažo krašto 
likimas nėra dar galutinai išspręstas. Savai
me suprantame, sunku būtų rasti žmogų, la
biau tinkanti ir sugebantį atstovauti mažąją

Op. sol. E. Kardelienės 
darbo sukaktuvės

Suėjo 15 metų, kaip žinomoji Lietuvos vals
tybinės operos solistė Elzbieta Kardelienė dir
ba solistės darbą. Minint šias sukaktuves, 
įdomu pažvelgti į jos kelius meno sritin, į jos 
darbą, jos pastangas ir atsiekimus.

E. Kardelienė dainininkė iš jaunystės die
nų. Muzikalumą ji bus paveldėjusi iš tėvų, 
kurie visuinet giedodavo ir šventas ir svie
tiškas giesmes. Devynerių metų Elzytė jau 
buvo stipriausia dainininkė Piatigorsko baž
nyčios chore.

Piatigorske ji yra ir gimusi. Jos tėvas, Jo
nas Raciborskas, atitarnavęs ten karinę tar
nybą, kaip bežemis, amatininkas, pasiliko 
dirbti siuvėju ir ten turėjo gerą vardą. Piati
gorske, kaip ir kitose vietose Rusijoje, sve
timtaučiai skirstėsi pagal savo kalbą, kurią 
jie kalbėjo namie. Raciborskai Piatigorske 
buvo lietuviai. Jonas Raciborskas, iš Bilaišių 
kaimo, Dusetų v. Zarasų ap„ buvo vedęs to 
pat kaimo Marijoną Dubinskaitę ir tvirtai lai
kėsi savo tautybės. Palaikydavo ir kitus, slys
tančius arba patenkančius į pavojus.. Taip, 
kasmet jisai, kai tiktai pasirodydavo naujo
kai, prie bažnyčios susirasdavo lietuvius, vieš- 
nagindavo, vaišindavo juos ir globodavo, ligi 
jie grįždavo į Lietuvą. Piatigorske, kuris kur
ortinio sezono metu būdavo labai pilnas, Ra- 
ciborskų šeima išsiskirdavo iš vietinių savo ir 
išvaizda, kaip šviesūs blondinai, kas visumet 

'keldavo kurortininkų susidomėjimą. Marijo
na Raciborskienė vaikams daug pasakodavo 
apie Lietuvą. Vaikai jos klausėsi, lyg kokias 
žavingas pasakas pasakojant, ir svajojo Lietu
vą. Tėvai patys vaikus mokė lietuviškai 
skaityti; Elzytė lankė Vidurinę mokyklą. /

Bet mirė tėvas, ir motina su keturiais vai
kais grižo į Bilaišių kaimą, kuris, deja, jų 
nelaukė, nors ir buvo labai išsvajotas. Nebuvo 
ten nei namų nei darbo, ypač vaikams. To
dėl Elzytės dėdė Izidorius Raciborskas iškvie
tė ją į Petrogradą ir įstatė į Candero Institu
tą — mokytis ir dirbti. Mokytis už darbą, 
nors Elzytė buvo per jauna, kad galėtų ofi
cialiai dirbti; todėl dirbo'slapta. Jai svarbų, 
kad gali mokytis. Sunkiai teko dirbti, o mo

Lietuvos valstybę prie Sovietų Sąjungos vy
riausybės. Taigi, 1920 metais mūsų poetas įga
lioto ministerio titulu išvyksta į Maskvą. Tai 
pradžia ilgos diplomatinės karjeros, užsitęsu- 
sios iki 1940 metų.

Baltrušaičio kūryba' beveik ištisai dvelkia 
gimtojo krašto aplinka, o visų pirma jo rusų 
kalba rašyti eilėraščiai. Mat, lietuvių kalba 
tebebuvo uždrausta mokyklose, lygiai taip pat, 
kaip ir spausdiniai lotyniškomis raidėmis. Ky- 
riliškas raidynas visiškai netinka lietuvių kal
bos garsams reikšti. Lietuvių tauta atsisakė 
priimti jai per prievartą brukamus rusiškus 
elementorius.

Pagrindinis Baltrušaičio įkvėpimo šaltinis 
yra laudies kūryba. Net ir fb rusiškuose 
eilėraščiuose jaučiamas lietuviško folkloro at
garsis, nuaidi vakaruškų ir švenčių dainos; 
kuone kiekvienas puslapis primena keisčiau
sias pasakas, pilnas laimės ir vargų, kurias, 
senelės seka save anūkams. Prancūzui sunku 
įsivaizduoti, iki kokio laipsnio Rytų Europos 
tautos, ar tai būtų baltai ar slavai, liko išti
kimos savo folklorui.

Greta šitos tautinės, vietinės įtakos, Baltru
šaičio kūryboje randame vakarų kultūros įta
kos žymes. Žmogus, mokąs trylika kalbų ir 
išvertęs dvidešimtį šedevrų, aišku, 1 negalėjo 
išlikti nepaliestas svetimų įtakų. Visų pir
ma — rusų literatūros, o ypatingai jos XIX 
amžiaus pradžios lyrikų įtaka; kiek mažiau 
Baltrušaitis buvo paveiktas Victor Hugo ir 
prancūzų simbolistų. Ritmas ir nuoširdumu 
dvelkiąs kai kurių eilėraščių stilius primena 
Wordsworth’ą ir Loiigfellow. Poeto siela gi
liai paženklinta Dantės ir Ibseno prakilnios 
minties, Wilde’o ir Annunzio estetizmo. O vis 
dėlto, Baltrušaičio kūryba, nors ir labai jis 
artimas liaudies menui, nepatenka į plačiųjų 
masių rankas. Poetas tai supranta, užtat sten
giasi išryškinti ir suprastinti savo mintis, ir 
tai jam dažnai pavyksta. Si jo kūryba^ daž
nai paprasta savo išraiška, visados liaudiška 
savo įkvėpimu, nevengianti ekspresyvių tar
miškumų, pasižymi minčių turtingumu. La- 
tynų kultūros žmogus gal galėtų primesti Bal
trušaičiui nepakankamą darnumą dviejų es
minių jo kūrybos pradų: jausminio ir proti
nio, liaudiškojo ir vakarietiško. Tačiau, jo kū
rybos vertė dėl to nesumažėja: norėčiau ma
nyti, kad jis užima vieną pačių pirmųjų vietų 
šiandieninėje lietuvių poezijoj. Jo kūryba 
ryškus liudininkas tų kilnių pastangų surasti 
tautinių ir vakarietiškų motyvų sintezę, ku
rios geriausiai charakterizuoja dabartinės lie
tuviškos minties kryptį. Šitas dualizmas, ma
no nuomone, yra ryškiausias bruožas Baltru
šaičio poezijoj, kurios prancūzas, gal būt, ir 
nepajėgtų pilnai suprasti, bet prieš kurią jis 
turėtų su nuoširdžia pagarba nusilenkti.

Dr. G. Matorė

ros: 1) „Traviata“ — Violeta, 60 spektaklių, 
2) Rigoletto“ — Džilda, 3) „Žydė“ — Eudo- 
kija, 4) „Fra Diavolo“ — Cerlina, 5) „Lakmė“
6) „Sevilijos kirpėjas“ — Rozina, 55 spekt.,
7) „Car Saltan“ — Gulbė, 8) „Hofmano pasa
kos“ — Lėlė, 9) „Marta“ — Marta; 10) „Ma- 
non“ — Manon, 11) „Mignon“ — Filina, 12) 
„Don Paskval“ — Norina, 13) „Romeo ir Ju
lija“ — Julija, ,14) „Figaro vestuvės“ — Siu- 
zana, 15) „Bohema“ — Miuzeta, 16) „Graži
na“, 17) „Hugenotai“, 18) „Luiza“, 19) „Pikų

Valst. Operos soliste E. Kardelienė

dama“, 20) „Parduotoji nuotaka“, 21) „Čigo
nų baronas“, 22) „Perikola“. Per 15 metų ji 
yra dainavusi apie 500 spektakliuose, su sa
vais ir užsieniniais dirigentais. Iš sukurtųjų 
jos rolių ypač yra ryškios Violeta, Julija, 
Lakmė, Rozina, Manon ir kt. Aktorių tarpe 
ji yra laikoma viena tų operos solisčių, ku
rios sugeba vaidinti ir kurti vaidmenis, ne 
tiktai gražiai dainuoti. Vaidybiniai jos ga
bumai jos vaizduojamus vaidmenis daro gy
vus, suprantamus, visumet naujus, tolimus 
nuo trafareto. E. Kardelienė scenoje tikra

| talką Paryžiaus parodai
S. m. birželio 1 d. Baden-Badene buvo ati

daryta meno ir darbo paroda. Ji turėjo užsi- 
daž-yti birželio 16 d., tačiau, galimas daiktas, 
kad bus pratęsta dar vienai savaitei.

Kaip žinoma, ši paroda, prijungus Songau 
parodos eksponatus, birželio mėnesio pabai
goje arba liepos pradžioje bus keliama į Pa
ryžių. Nors ligšiol dar nežinoma, kokio dy
džio patalpose paroda bus patalpinta, tačiau 
aišku, kad ten vietos bus žymiai daugiau, ne
gu Baden-Badene.

Kadangi parodos daugiausia yra skubiai 
organizuojamos, todėl rengėjai ne visada pa
jėgia surinkti pačius tinkamiausius ir geriau
sius eksponatus, kurie galėtų tikrai gražiai 
reprezentuoti mūsų kraštą ir jo kultūrinius 
laimėjimus. Ir Paryžiaus parodai suorgani
zuoti laiko labai maža. Tenka pasitempti.

Parodoje numatoma suorganizuoti tris sky
rius: 1) istorinį, 2) liaudies meno ir 
3) šiandieninių dailininkų kūri
nių. Visi daiktai ir meno kūriniai, galį tikti 
bet kuriam iš paminėtų skyrių, yra labai pa
geidautini.

Istoriniam skyriui rengėjai ypač laukia lie
tuviškų pašto ženklų kolekcijos, P. Rimšos 
medalių, kolekcijos, Nepriklausomos Lietuvos 
pinigų kolekcijos, gražiųjų mūsų leidinių, kaip 
M. K. Ciurlionies monografija, K. Šklėrio mo
nografija, V. Petravičiaus „Gulbė Karaliaus 
pati“, K. Donelaičio „Metai“, Maironies, Vaiž
ganto monografija ir kt.

Liaudies meno skyriui pageidautini seni ir 
senesnieji lino arba margaspalviai audiniai, 
kaip rankšluosčiai, staldengtės, lovatiesės, 
juostos, rankų darbo skaros, milo arba mi
lelio rankų darbo audiniai, kilimai, nertiniai, 
'vilnonės pirštinės, kojinės, prijuostės ir kt. 
Toliau seka gintaro dirbiniai arba atskiri ga
balai, karoliai, sagtys, apyrankės, dėžutės, 
plunksnakočiai, seni liaudies dievukai, nauji 
medžio drožiniai — statutėlės, riešutams 
spaustukai, šaukštai, lietuviškų kryžių pavyz
džiai, papuoštos medinės dėžutės, seni liau
dies, medžio raižiniai ir kt.

Meno skyriuje, be abejonės, pirmoje eilėje 
bus kreipiamas dėmesys į lietuvius dailinin
kus. Visi dailininkai prašomi pagal išgales 
tučtuojau siųsti savo kūrinius rengėjams že
miau nurodomu adresu. Norima, kad visi lie
tuviai dailininkai, tiek jau pasireiškę, tiek 
pradedantieji, būtų parodoje atstovaujami. 
Kadangi retas dailininkas 5’ra atsivežęs savo 
kūrinių ir kadangi išeivijoje jų taip pat ne
daug sukurta, tai kiekvienas, kad ir mažo 
formato kūrinėlis, yra branginamas ir lau
kiamas.

Eilė mūsų pasireiškusių tapytojų ir grafi
kų, kaip: V. Vizgirda, A. Valeška, J. Bagdo
nas. J. Steponavičius ir kt., parodose visai

kytis beliko tiktai vidunakčiai. Betystančiam 
vaikui sunkios buvo sąlygos. Bet nebuvo ki
tos išeities. Ir Elzytė Raciborskaitė per kelis 
metus pasiruošė būti masažiste, kosmetike, 
gailestingąja seserim.

Sunkiose sąlygose buvusi, ji dabar jau pa
sijuto esanti savaranki, nors ir labai jaunutė. 
Pradėjo dirbti savo specialybėje, gerai dar
bas sekėsi ir gerai galėjo uždirbti. Jau ir mo
tiną galėjo paremti,, kuri su vaikais taipgi 
persikėlė į Petrogradą. Kaip gabi, buvo pa
likta Candero Institute masažo lektore. Pe
trograde jai nepaprastai buvo malonu ir įdo
mu lankytis Vaičkaus vaidinimuose, koncer
tuose. Lankė jau ir Marijnką, kur klausė operų 
su Saliapinu, Petrausku, matė baletus ir gro
žėjosi, bet svajoti apie sceną nebuvo kada.

Karui pasibaigus, Elzytė grįžo su šeima į 
Lietuvą ir čia, Bilaišių k., pradėjo organizuoti 
chorą ir, prisiminusi savo vaikystės vaidini
mus Piatigorske, ruošti vaidinimus. Netrukus 
parsikėlė į Zarasus ir čia dar daugiau įsi
traukė į meniškosios saviveiklos darbą. Za
rasuose ji dalyvavo J. Kardelio vedamuosiuo
se choruose, kurie koncertuodavo ir bažny-. 
čioj giedodavo. J. Kardelis, pastebėjęs vertin
gus balsinius jos duomenis, pirmasis paruošė 
jai solinių numerių ir Elzytė Raciborskaitė 
pirmą kartą debiutavo, kaip solistė, Zarasų 
„Akstino“ teatre.

Bet tai jos nepatenkino, todėl, visa metusi, 
ji išvyko į Kauną ir įstojo į Konservatoriją, 
prof. V. Grigaitienės dainavimo klasę, kurioje 
pradėjo vystyti koloratūrą. 1930 m. Konser
vatoriją baigė pilnu kursu ir operos klasę, 
kurioje dėstė V. Grigaitienė, J. Tallat-Kelpša, 
P. Oleka, B. Dvarionas, A. Sutkus. Po ban
domojo „Traviatos“ spektaklio buvo priimta 
į valstybinę Operą drauge su kitais absolven
tais — A. Dičiūte, p. Mažeika, K. Orantu, 
p. Ivanausku.

Valstybės operoje ji greit pasinėrė darbe, 
nes per tuos 15 metų ji beveik viena buvo' 
beveik visą laiką koloratūrinis sopranas, ne
šęs didžiulį valstybės operos koloratūrinį re
pertuarą, ką įrodo šios jos dainuojamos ope

Jurgis Baltrušaitis

Aitniniina tneiadiįa
Nors tavo dienos lakios, tebežydi 

Dienų takai
Ten, kur tave, kaip atminimai lydi,
Ką pakeliui, klajokli, tu palikai...
Atmindamas tu pūsi laužą seną 

Ir ras širdis,
Kad aukuras apleistas dar rusena
Ir tebežėri tavo praeitis...
Ant — žiburiai sužerplėjo iš rūko, 

Toli, toli...
Tai — tu, nors ten, kur jų liepsna užtruko,
Tu pats, kaip gyvis, grįžti negali....
Todėl netilsta dyklaukiai pajuodę, 

Jei tu žinai,
Kad tu jų piūtę lykiji aruode, 
Iš kur tau duota semti amžinai...
Todėl, širdie, per džiugulį ir kartį,

Nebūk marši,
Nes amžių lobį, motinos vakartį —
Tu su savim kelionėje neši...

artistė-kūrėja, švelnaus, tyro balso ir išraiš
kios vaidybos.

Be operos, E. Kardelienė, galima sakyti, 
lygiagrečiai varo ir* koncertinę sritį, nes per 
tą laiką ir koncertų ji yra turėjusi apie 500. 
Koncertavo ji visoje Lietuvoje ir užsieniuose 
— Romoje, Rygoje, Taline, Kaukaze. Jai se
kasi interpretuoti ir liaudies kūrybą ir origi
nalius kompozitorių kūrinius. Ypač daug ji 
yra dainavusi jaunuomenei, studentijai, — 
todėl Lietuvos Universiteto studentų choras 
ją yra išrinkęs garbės nare drauge su V. Gri
gaitiene, Vi Jonuškaite ir K. Petrausku.

Būdama ištrėmime, E. Kardelienė taip pat 
koncertuoja. Koncertų yra turėjusi Freibur- 
ge, Tiubingene, Tutlingene, Kasely, Detmolda 
ir kitur. Bekoncertuodama, ji nemaža dirba 
ir gerokai yrą ištobulinusi koloratūrinę tech
niką. Karas užklupo ją pačiame jėgų ir me
niškojo pakilimo metu, bet ji dirba ir toliau, 
nors buvo totaliai subombarduota, visko ne
teko ir daug išgyveno. A. Kadžius 

nesutinkami. Aišku, kad tokio pajėgumo dai
lininkų pasyvus laikymasis sudaro mums di
delės žalos ir palieka neužpildomą spragą pa
rodose. T^dėl bent šiai parodai prašome visua 
dailininkus neatidėliojant siųsti, o dar geriau, 
atvežti į Freiburgą savo kūrinius. Taip pat 
yra prašomi visi asmenys ir pareigūnai, kurie 
gali kuo nors dailininkams padėti, neatsisa
kyti talkininkavimo ir, mažiausia, nors pas
katinti juos įsijungti j kultūrinę veiklą, kuri 
ir su dideliu vargu vos įmanoma.

Kiekvienam, kas turi pasiėmęs močiutės 
arba mamos išaustą audinį, gautą gintaro do
vaną arba ranka padarytą medžio statutėly 
visa tai šiandien yra virtę neįkainojama bran
genybe, su kuria niekas nė valandėlės nenori 
skirtis. Juk tiek vargo reikėjo jiems išsau
goti. Pagaliau, pašto, medalių ar kitų kolek
cijų rinkėjai yra taip pamilę savo rinkinius, 
kad pilnai suprantamas jų nenoras tuos daly
kus skolinti arba rodyti. Tačiau, jei visa tai 
brangindami, mes pasiliksime užsidarę į ne
norėsime matyti, kas aplink mus dedasi, o 
tuo pačiu nerodysime jokio noro prisidėti prie 
vieno arba kito organizuojamo darbo, tai visi 
mūsų geriausi norai ir pastangos atsimuš kaip 
į kinų sieną. Jokių rezultatų tada nebus at
siekta. O mes juk primename žemėn užkastą 
žmogų, kurio ranka dar kyšo žemės pavir
šiuje ir judinamas pirštas rodo gyvybės žen-’ 
klą. Galime tą pirštą judinti — judinkime jį 
visomis išgalėmis. Prieš mus nesugriaunamai 
stovi amžinoji tiesa, kad be darbo niekas ne
pasidaro ir kad didžiausius darbus, kaip skruz
dėlynus, žmonija supila nešdama šapelį prie 
šapelio. Ką mes galime laimėti surengdami 
gerą parodą Paryžiuje, Briuselyje ir Londone, 
tepsprendžia kiekvienas susipratęs lietuvis. 
Tokį lietuvį mes kviečiame į talką ne tik pas
kolinti savo turimus eksponatus, bet jų pa
rinkti ir pas pažįstamus. Surinkus, prašome 
nelaukti, kad kas nors atvažiuotų jų pasiimti, 
kas organizatoriams dažnai būna neįmanoma, 
bet patiem organizuoti jų pristatymą. Tik to
kia talka mus įgalins tinkamai ir pilnai pa
rodyti svetimiesiems mūsų mylimą Lietuvą ir 
mus, kurie ją taip mylime.

Parodos eksponatų rinkėjai, paimdami pa
rodai daiktus, sudaro išsamų surinktų ekspo
natų sąrašą ir pagal sąrašo numeraciją pri
siuva, priklijuoja arba kitaip pritvirtina eilės 
numerį, darbo techniką, senumą, daikto kilimo 
vietą, savininko vardą, pavardę, dabartinę 
gyvenamąją vietą ir tikslų adresą, pagal kurį 
daiktas turi būti grąžintas parodai pasibaigus. 
Be to, nepamiršti visus daiktus įkainoti kuria 
nors valiuta.

Kadangi parodą organizuoja UNRRA, tai 
ji imasi ir pilną atsakomybę už daiktų apsau
gą, jų draudimą ir kt. Organizacinis parodos
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komitetas yra UNRRA Team 206 Freiburg 
i. Br., Hildastr. 66. Atsitikimais, kada vietinė 
UNRRA keltų abejonių ar turėtų neaiškumų 
dėl rengiamų parodų, gali visuomet susiskam
binti telefonu su nurodyta Freiburgo UNRRA.

Visus eksponatus su sąrašais siųsti šiuo 
adresu: V. K. Jonynas, Zasiusstr. 122, Freiburg 
L Br. Retais atvejais pranešti telegrama, kur 
yra surinkti didesni kiekiai eksponatų, kurie 
be auto priemonių neįmanoma pervežti. Nu
matoma pirmuosius eksponatus paimti iš Ha
nau a. M. ligi birželio 27 d. ir iš Tiubingeno 
ligi liepos 1 d.

Kadangi parodą numatoma atidaryti gana 
greitai, visi prašomi su eksponatų rinkimu ir 
siuntimu jokiu būdu negaišti ir darbo neati
dėlioti. Būtų labai gera, jei visi galėtų ekspo
natus pristatyti iki liepos 1 dienos. Tačiau kas 
to jokiu būdu padaryti' nesuspės, prašomas 
viską, atlikti pagal išgales artimiausiu laiku.

Meno paveikslai gali būti neįrėminti.
Visiems, kurie vienu ar kitu būdu prie šio 

darbo prisidės, mūsų padėka, be abejonės, yra 
per maža. Jiems bus dėkinga tėvynė.

V. K. Jonynas
P. S. Paskutiniais parėdymais, paroda Pa

ryžiuje bus atidaryta vienu mėnesiu vėliau, 
todėl .eksponatus reikalinga surinkti ir prista
tyti į Freiburgą iki rugpiūčio 1 dienos.

M. Sauliaus čelo 
sooatų vakaras
S. m. birželio 17 d. Dilingeno miesto salėje 

įvyko sonatų vakaras — koncertas.
Mykolas Saulius mums jau iš Lietuvos ži

nomas kaip pirmaeilis violončelistas, aukštuo
sius muzikos mokslus baigęs Paryžiuje. Pas
kutiniu metu buvo Vilniaus Filharmonijos 
koncertmeisteris ir solistas.

Koncerto programoje buvo atliktos šios so
natos: Ludwig van Beethoven A-dur op. 69, 
Johannes Brahms e-moll op. 38 ir Richard 
Strauss sonata F-dur op. 6.

Jau vien iš programos parinkimo ’ galima 
spręsti apie didelį koncertanto užsimojimą, o 
tuo pačiu pasiimtą sunkią pareigą nugalėti 
visus techninius ir muzikinius sunkumus.

Beethoveno sonata — tai klasikinis griežtų 
muzikos formų veikalas, reikalaująs aukšto 
muzikinio skonio Jr techninio išpildytojų su
gebėjimo. Temų kompaktiškumas blizgančio 
klasikinio stiliaus rėmuose graJJLai išryškintas 
pirmoje dalyje. Pradžios tema puikiai pra
vesta čelo solo buvo lyg vedamoji filosofinė 
mintis su labai rimtu turiniu, davusi iškilmin
gumo ir rimties charakterį visam veikalui. 
Scherzo žaismingą charakterį, nuolsft* besikei
čiantį pokalbiuose su fortepijonu, truputį gy
vesniu tempu galima buvo dar daugiau paryš
kinti. Adagio cantabile, nors fortepijonas yra 
mažai pritaikintas dainuojančiam (cantilenos) 
grojimui, puikios pianistės dėka, abiejų kon- 
certantų buvo tartum sudainuotas. Gyvoje 
pabaigos Allegro vivace norėjosi daugiau leng
vesnio dešinės rankos valdymo ir ansambli- 
nio susigrojimo.

Brahmso sonatoje koncertantas, apsipratęs 
bu scena ir nebejausdamas publikos įtakos, 
kuri menininkams yra neišvengiama, galėjo 
parodyti jau visiškai pilną savo meninį su
brendimą.

Brahmsas savo kūrybos turiningumu, mis
tika, siekimais bei ilgesiu, o kartais ir nesu
valdomu jėgos išsiveržimu, primena tipinguo
sius romantikus..

Brahmso, kaip ir Beethoveno, muzikoje 
platus ir giliai išgyventas turinys telpa vie
nok į paprasčiausias formas, o ne atvirkščiai 
— menką turinį apvelkant gražiomis formo
mis. Šios rūšies muzikos grožis jaučiasi pui
kiojoj e-moll čelo sonatoj. Tai vienas gra
žiausių Brahmso kamerinės muzikos veikalų. 
Turininga pirmoji sonatos dalis, o taip pat 
grakšti antroji quasi Menuetto dalis buvo at
liktos su tikru įsigyvenimu ir veikalo turinio 
supratimu. Efektingu Allegro buvo baigta 
pirmoji koncerto dalis.

Trečiuoju veikalu ėjo dar tebegyvenančio, 
neseniai 80 metų sulaukusio kompozitoriaus 
Richardo Strausso sonata F-dur.

Nors tai vienas ankstyviausių kompozito
riaus veikalų, vienok jau tada sublizgėjęs 
Strausso. muzikos genijus sugebėjo šioje so
natoje realiai išreikšti savo jaunatvišką gy
vybingumą bei siekimus. Gyvi pirmos ir pas
kutinės dalies tempai, gyvybiškos, aistringos 
savo polėkiais muzikinės mintys buvo abiejų 
koncertantų vaizdžiai atkurtos. Techniškai 
labai sunkiai įkandama čelo partija Sauliaus 
buvo be priekaištų ir su tikru virtuoziniu 
blizgesiu atlikta. Savo platų dainuojantį to
ną čelistas turėjo progos parodyti pilnoje su
sikaupimo ir mistikos lėtojoj sonatos dalyje.

Saulius, suruošęs šį koncertą, padarė di
delį kultūrinį įnašą į mūsų gyvenimo kas
dienybę. Klausytojų labai šiltas koncertanto 
priėmimas — tai buvo geriausias įrodymas.

Vakaro pianistė miunchenietė KiUy von 
Teuffel savo sugebėjimus ir laimėjimūs, kaip 
pianistė ir muzikė, mokėjo dalintis su kon- 
certantu. Galingesniu instrumentu neuž- 
gniauždama čelės, reikiamai papildydama bei 
padėdama plėtoti muzikinius sakinius ir tuo 
atkurti visą 'veikalą, parodė retai girdimą 
aukštą muzikinę kulūrą ir interpretacijos vir
šūnes.

Abu konccrtantai turėjo užtarnautai didelį 
pasisekimą ir buvo gaušiai apdovanoti katu
tėmis ir gėlėmis. M.

Žmonių gaudymas Lietuvoje
nacių laikais

Iš pradžių naciai Lietuvoje griebėsi įvai
riausių priemonių, kad pertrauktų jaunimą į 
savo kariuomenės eiles, bet lietuviai nesidavė 
suviliojami. Buvo daromas spaudimas į au
toritetingus tautos vyrus, kad jie pasirašytų 
patriotiškus atsišaukimus ir tuo būdu patys 
suklaidintų savo žmones. Ir čia atsimušė į 
kietą lietuvio valią ir taurumą. Tada padi
dėjo KZ stovyklų narių skaičius. Išbandžius 
visas gudriąsias priemones, imtasi atviro gau
dymo. Buvo gaudomi vyrai kariuomenėn, bu
vo gaudomi darbininkai darbams į Vokietiją.

Tu tikslu būdavo ruošiamos, daugiausia 
naktimis, gaudymo ekspedicijos, būdavo ap
supami ištisi miesto kvartalai ir iš eilės kre
čiama. Būdavo užblokojami kino teatrai, tea
trai, kavinės, bažnyčios ir kitos žmonių susi
būrimo vietos. Būdavo apstatomi keliai, tiltai 
ir griebiamasi kitų priemonių.

Patikimiausi gaudytojai buvo rudieji — 
naciai, bet jų neužtenkant, darban buvo įtrau
kiami ir kariai ir net pačių lietuvių policija. 
Pastarieji būdavo įdomiausi gaudytojai: jie 
jau iš anksto pranešdavo ir įspėdavo apie nu
matomas ekspedicijas ir jų tinklą, o tiems, 
kurie į jį patekdavo, sudarydavo patogias są
lygas vėl pabėgti.. Dėl to šie taurūs vyrai vė
liau ir patys nukentėjo — turėjo slapstytis. 
Mažai pavykstant sugaudyti reikiamųjų, Da
moklo kalavijas atsigrįžo į juos pačius — im
ta kariuomenėn policijos pareigūnai.

Kada bolševikai vėl grįžo Lietuvon ir Tiko 
dar jų neužimtos tik keturios Žemaitijos ap
skritys, dar ir tada naciai nesiliovė ten siau
tėję. Tada jau ėmė gaudyti visus, o ypač kai
miečius. Čia aprašomi atsiminimai liečia 
Tauragės apskritį.

Daug buvo gandų, jog gaudo jaunus vyrus 
ir moteris. Gandai gandais palieka. Tačiau 
dažniausia jie turi ir rimtą pagrindą, nes nie
ko nėra grynai iš piršto išlaužiama. Kada pa
gavo ir į „Luftwaffe“ išvežė ir mūsų kaimyną 
— asistentą N., tai šis gandas mums įgavo 
realesnį pagrindą... Mūsų ūkyje tokių gau
domų vyrų susidarė apie 20. Kasdieną at
vyksta rudi ir pilki su įvairiausiais reikalais. 
Vyrai pradeda vengti jiems rodytis į akis. 
Tik dar vienas vyresnis pabėgėlis K., pasiti
kėdamas savo amžiumi, kartais padeda juos 
„užbovyti“. Daugiausia čia patarnauja kai
myno Dulčiaus „gamyba“ — mūsų pačių pa
krikštytas „Volkskonjak“... Mes jau visai įsi- 
praktikavome, kaip šiuo atveju eiti prie rei
kalo. Šis skystymėlis vokiečių kareivio buvo 
taip be išimties mėgiamas, jog dėl jos lašo 
jis visados nusileisdavo sukalbamas. Kitaip 
nė iš vietos.

Vos pasirodo apylinkėje pilka ar ruda ke
purė, tuoj visur žaibo greitumu aplekia žinia 
(o buvo tuo atžvilgiu puiki organizacija) visur 
ir kas gyvas „į kojas“... Kartais pasitaikyda
vo ir visokių suklydimų bei šposų, bet tokiai 
žiniai netikėti nebuvo galima, nes pasivėlavęs 
turėdavo smarkiai nukentėti. Pagautasis bū
davo negailestingai pakraunamas į sunkveži
mį ir nuvežamas į artimiausią -surinkimo 
punktą, kur po didele sargytfa būdavo laiko
mas ir net su savaisiais pasimatyti jau nebe
galėdamas.

Kartą ryte atvyko rūdas pareigūnas nuo 
netoliese kasamų apkasų, norėdamas apžiūrėti 
ūkį, su tikslu ten patalpinti savo stovyklą ar
ba darbininkus. Ramiausiai pasistiprinęs pus
ryčių, panoro apžiūrėti ir namo patalpas. Vos 
pasisekė perspėti namo gale viename kam
baryje susispietusius jaunus vyrukus ir kiek 
nusukti besilankančią „svitą“ į kitą namo 
pusę, kol tuo tarpu vyrai spėjo iškurti per 
langą. Su jaunais vyrukais daug vargo — jie 
vaidina drąsuolius ir iki paskutinio momento 
nesikarščiuoja, o paskum pastato ant kortos 
ne tik save, bet ir visus. Ne kartą atvykėliai 
visai pašaliniu tikslu pamato juos „kurian
čius“, kur kojos neša...

Vokiečiai apie 
Visbadeno ansamblį
Gegužės mėn. antroje pusėje įvykę Visba- 

deno liet, .stovyklos meno sambūrio koncertai 
Tiubingene, Šongau ir kt. susilaukė atgarsio 
ir vokiečių spaudoje. Apie Tiubingene bu
vusius koncertus recenziją .įdėjo „Schwabi- 
sches Tagblatt“ 43 n-ry. Laikraštis pastebi, 
kad du spektakliai sudarė džiaugsmo gausin
gai Muziejuje susirinkusiai Tiubingeno lietu
vių kolonijai ir vokiečių žiūrovams. „Nemu
nas žydi“ ir „Atsisveikinimas“ — daugiau pa
laidas lietuviškų dainų ir šokių rinkinys, įga
lino susidaryti didelį įspūdį apie lietuviško
sios liaudies gyvenimą. Nurodęs į originalu
mą ir lietuvių tautos likimo kitimą, turė
jusius įtakos į lietuviškas. dainas bei šokius, 
recenzijos autorius pastebi, kad čia turima 
reikalo ne su individualiu likimu, bet su ti
pingais grupiniais' likimais. Chorai pasirodė 
kaip gerai išlaivintl — jie leidę įsigilinti į 
„slaviškosios sielos“ (dažnas vokiečių spaudos 
neapdairumas!) gelmes. Gausūs šokiai ir dai
nos davę puikią proga šios sielos esmę pa
žinti iš visų pusių, (rim.)

Pagaliau baimė ir pavojus taip padidėjo, 
jog per dienas joks vyras nebegalėjo būti na
muose — turėjo slapstytis daržinėse ir miš
kuose. Nutrūko lauko darbai. Tik kiek apri
mus, atsitiktinai supuolus, buvo galima dar 
ką iš laukų pagriebti. Darbo jėgos ir ypač 
arklių tada buvo suvažiavę daug: jei būtų 
buvę galima ja pasinaudoti, buvo galima daug 
nuveikti.

Nutarėme, kad reikia organizuoti lauko 
darbams moterys. Jos suprato momento svar
bą ir pačios uoliai kibo 'darban. Reikėjo dar 
nuplauti kviečiukus ir miežius. Išėjo piauti 
moterys. Nors jos piovė netaip sparčiai ir 
švariai kaip vyrai, bet darbas vis dėlto ėjo 
pirmyn. •

Visą laiką aplinkui mūsų sukę pavojai ir 
pagavę daugybę aukų, kurios, sudarius reika
lingą kiekį, tuoj ir būdavo siunčiamos į Rei
chą, — vieną dieną pasuko tiesiog mūsų so
dybom Nė nepajutome, kaip pasipylė aplln- 

-kui keliolika kareivių. „Halt. Kur vyrai?“ — 
suriko vienas jų, vos išėjus per kitą namo 
pusę sodan. Ar jie visi spės išsislapstyti? Ar 
suspės pradingti? — suima rūpestinga baimė.

Mums, moterims, tenka veikti. Prade
dam juos kalbinti — nukreipti jų dėmesį nuo 
aplinkumos. Pagaliau pasiseka suburti apie 
vaišingą stalą visus juos, šį baubą sukėlusius. 
Jie atsivedė jau ir dvi aukas. Bijodami juos 
palikti, pasiima kartu su savim ir po jų akimis 
liepia ir juos pavalgydinti, nes jie nespėję ir 
pusryčių pavalgyti... Vienas pagautųjų apy
linkėje žinomas durniukas, kitas rimtas ūki
ninkas, paimtas iš lauko, nuo arklių. Jis pra
šo jam padėti, išgelbėti. Mėginam savo „sve
čius“ prašyti juos paleisti. Ne, negalima. Juk 
jie tik du šiandieną tesugavę ir tai dar vieną 
kvailį... Ką jiems pasakys jų viršininkas. 
Vakarykščiai parvežę penkiolika... Prisieina 
patiems ieškoti išeities — patariame nutaikius 
gerą progą „kurti“. Ūkininko būta ne iš ne
apsukriųjų. Šią progą jis greitai nutaikė, mus 
pastatydamas irgi pavojingon padėtin. Ekspe
dicijai vadovavęs puskarininkis įsikarščiuoja, 
kareiviai turį pagrindinai iškrėsti namą. Ži
noma, be pasekmių. Tada paleido ir kvai
liuką, nes esą būsią nepatogu jį vieną par- 
siyežti.

Visą dieną turėjome tuos kareivius vai
šinti ir užiminėti, nes jie iš šios misijos pasi
sakė negalį apksčiau vakaro sugrįžti. Taigi 
nutarta jų iš čia be vakaro ir nebeišleisti į 
apylinkę, o kaimynai i pasistengė, kad nepri
trūktų gėrimėlio. Kažin, ar tie mūsų vyrai, 
kurie patys nevalgę pratūnojo visą dieną su
lindę kas daržinėje po šienu, kas toliau į miš

kelį išsidanginę, — suprato kokią mums teko 
auką nešti. Tai buvo viena šlykščiausių pa
reigų: užiminėti pusgirčius kareivius. Tilt vi
sa laimė, jog kada toks išvargęs ir iškankintas 
vokiečių kareivis atsisėdavo prie stalo, kur 
garavo lietuviška kiaušinienė ir riebūs kum
piai ir dar prie jų — dirgsnius dirginanti deg
tinėlė, jie visa užmiršdavo ir vien tuo pasiten
kindavo. Kada dar vienam kitam kyštelėjo
me kišenėn džiovinto sūrio ar dešros gaba
lėlį — jie pasidarė mūsų nuoširdūs draugai... 
Jų dauguma būdavo ir taurių vyrų, kurie su

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

The Twenty-Third Lesson — dvidešimt trečioji pamoka
Pereitą pamoką turėjome Imperfect Tense 

ir Present Perfect vartojimą. Šiuo klausimu 
noriu duoti keletą papildymų.

Jei Imperfect Tense bus pavartotas su žo
džiu, kuris nusakys dar nepasibaigusį laiko 
laikotarpį, tai nebus klaida, bet reikš, kad 
veiksmas minėtu laiku nebus pakartotas, nors 
tai ir galėtų įvykti. Jei, pav., mes pasakysim: 
‘T drank a cup a coffee to-day“ — tai reiš
kia, kad jūs šiandien daugiau kavos nebeger- 
sit. Tam nereikės atskirai komentarų, tai jau 
aišku iš Imperfect Tense pavartojimo. *1 have 
drunk a cup of coffee to-day“ — reikštų, kad 
jūs jau gėrė šiandien kavą ir galimas daiktas, 
kad vėl ją gersit. Aiškumo dėlei išverskit 
žemiau parašytus sakinius, kurių vertimą duo
siu kitą pamoką.

1) Mano brolis gyveno šešeris metus Lon
done prieš savo mirtį.

2) Mano brolis visą laiką gyveno Londone.
3) Mano duktė buvo tik trumpą laiką ište

kėjusi; dabar ji našlė.
4) Mano duktė ištekėjo prieš kelis metus.
5) Vakar aš išgėriau puoduką kavos.
6) Šiandien aš išgėriau puoduką kavos ir iš

gersiu dar vieną daugiau vakare.
7) Aš turėjau tris pamokas pereitą savaitę.
8) Aš turėjau vieną pamoką šią savaitę.
9) Aš jį vakar mačiau.

10) Aš mačiau jį šiandien.
Pereikim dabar prie kito laiko — Plu

perfect, arba Past Perfect.
Past Perfect yra padaromas iš pagalbinio 

veiksmažodžio “to have“- Past Tense (had) ir 
duoto veiksmažodžio Past Perticiple. Įsidė
mėkime šį laiką, imdami pavyzdžiu veiksma
žodį to see, saw, seen. 

pasišlykštėjimu atsiliepdavo apie savo turi
mas pareigas: „Įsakymas, reikia vykdyti“. 
Tačiau mūsų apylinkėje jie jų per daug stro-
piai nebevykdydavo. Nuo to sykio mūsų apy
linkėje nebebuvo pagautas nė vienas vyras, 
— mes laimėjome. Jie dažnai čia dar būdavo
atsiunčiami, bet didelės baimės nebesukelda- 
vo. Žinoma, atsarga buvo reikalinga. Jų at
vykimas sukeldavo visados tam tikro nera
mumo, vyrai turėdavo nesirodyti.

Vėliau pasklido gandai, kad pradėjo gau
dyti ir moteris. Buvo viena kita ir pagauta, 
tačiau dažniausiai dėl pasislėpusių vyrų. Bu
vo manyta, kad tada vyras pats pasiduos. 
Tačiau, nesulaukdami vyrų, dažniausiai mo
teris paleisdavo. Kartą teko ir mums pergy
venti-šioji gaudomo šuns dalia. Pasirodė nau
ji kareiviai. Visos jaunesnės moterys išsis
lapstė, tik vienai šeimininkei, prisiėjo „sve
čiai“ priimt. Šiuo kartu baimė buvo nepa
grįsta — kareiviai atvažiavo visai pašaliniu 
tikslu, tada jie jokiais gaudomaisiais nesiįdo- 
mauja. Antrą kartą sukrėtimas buvo kiek 
stipresnis. Vieną gražų sekmadienio rytą, vos 
tik sukilus pasklinda baisi žinia: „Atvažiuoja 
vokiečiai. Sunkvežimis ir jau su žmonėmis“. 
Ir iš tikro, dar nespėjo publika kaip reikiant 
pradingti ir sustoja prie pat gonkelių sunk
vežimis ir tikrai „sū civiliais žmonėmis“. Ne
bėra abejonės — sugauti. Matomai šeiminin-. 
kė išėjo jų sutikti gerokai veide pasikeitusi, 
nes iššokęs vokietis pirmiausia rado reikalo 
ją raminti. Pasirodo, jis vienas iš tų „gerųjų 
pažįstamų“ ir jie važiuoja šiuo kartu visai 
privačiai ir tik kai ko pasirinkti čia užsukę. 
Ir žmonės — lietuviai, tik pakeleiviai. Pasi
rodė tik tuščia baimė, bet ji,' kaip paprastai 
turi dideles akis ir. kur reikia ar nereikia, savo 
darbą vykdo. Taip dar ne vieną kartą pri
sieidavo tokias baimes pergyventi ir kartais 
gudriai suktis iš keblesnės padėties.

Padėtis mums palengvėjo ir atslūgo, kada 
šitoji pabaisa — gaudymų ekspedicija persi
kėlė į gretimą Kvėdarnos valsčių. Deja, per 
daug džiaugtis neprisiėjo, nes tada atsirado 
kiti artėjančio fronto pavojai.

Ęm. P-M

A. P. Jasaa

Uos Jan,
Tikrai — dar gluosnių eilės želia. 
(Širdim ir aš ten gyvenu!), 
Bet ar sužydo remunėlės 
nuo sesių juoko, nuo dainų?

Ir mūsų Nemunas dar teka.
(Kas jam tekėti ten uždrausi) ' 
Bet ar motulė mina taką 
į šaltinėlį po lietaus?

Balti jezminal saulėn žvelgia.
(Jų kvapas širdžiai toks aitrus!)
Bet ar linguoja brolių dalgiai __ 
po žalią žolę pro žvyrus?

Vingruoja kelias į sodybą. 
(Ak, kas į tėviškę paklys!) 
Bet žiburėlis ar dar žiba- 
tas mūsų Ilgesio šauklys?

Past Perfect 
I had seen 
you had seen 
he, she, it had seen 
we had seen 
you had seen 
they had seen

Neigiamoji forma 
ir Present Perfect la

— aš buvau matęs
— tu buvai matęs
— jis buvo matęs
— mes buvom matę
— jūs buvot matę
— jie buvo matę 

sudaroma panašiai kaip

I had not seen 
you had not seen 
he, she, it had not seen 
we had not seen 
you had not seen 
they had not seen 

Klausiamoji forma 
Present Perfect laik<

— aš nebuvau matęs
— tu nebuvai matęs
— jis nebuvo matęs
—; mes nebuvome matę
— jūs nebuvote matę
— jie nebuvo matę
sudaroma taip kaip ir
— sukeičiant vietom

įvardį ir pagalbinį veiksmažodį: 
had I see?
had you seen?
had he, she, it seen?
had we seen?
had you seen?
had they seen?

Present Perfect, arba Pluperfect, vartoja
mas tuo atveju, kuomet kalbame apie veiks
mą, kuris įvyko laikotarpy prieš veiksmą, ku
ris įvyko praeity, bet tęsiasi į praeitį. Pav., 
I had been reading three hours when you 
come in — aš buvau skaitęs tris valandas, 
kai tu įėjai. Vadinasi, skaitymo' veiksmas 
įvyko prieš įėjimo veiksmą, tačiau dar tęsėsi 
įėjimo metu. When she had come, I went 
home — kada\ji įėjo, aš išėjau.

Mokėti tinkamai vartot Perfect ir Pluper
fect yra labai svarbu. Patarįu pupils uoliai 
prie šių taisyklių padirbėti.
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1304. Totilas Stasys, Kassel-Oberzwehren, 
’Mattenberg, ieško giminių ir pažįstamų.

1305. Bursevičienė Juzė, Kleinkotz, Krz Gunz
burg, Litauisches Lager, ieško savo vy-

- ro Bursevlčiaus Vlado ir dr. Armonavi- 
čiaus Henriko.

1306. Mikalauskas Adomas, Kleinkdtz, Kr. 
Gunzburg, Litauisches Lager, ieško bro
lio Mikalausko Stasio, kitų giminių ir 
pažįstamų.

1307. Pacevičius Ipolitas, Wiesbaden, Litaui
sches Lager, ieško Pacevičiūtės Onos, 
Kisieliaus Vinco, Urbelio Jono ir kt. pa
žįstamų.

1308. Zaronienė Viktorija,-Oldenburg, Unterm 
Berg, Litauisches Lager, ieško sūnaus 
Algio 16 m., dukrelės Ritos 20 m. ir 
Danutės 18 m.

1309. Kas žino apie likinją Lisausko Kazimie- 
“ ro, paskutiniu laiku kalėjusio Warter-

burge, prašomi pranešti jo vaikų globė
jai Gindvilaitei Marijai, Dillingen/D., 
Litauisches Lager.

1310. Rutkauskienė Berta, Deinsen, Kr. Al- 
feld, Litauisches Lager, ieško sūnų Rut
kauskų Valterio ir Aleksandro.

1311. Karažaitė Jadvyga, Wunsiedel, Hom- 
schuchstr. 80, ieško motinos Karužienės 
Kazimieroš, brolių Karažų Anfonso ir 
Domininko, pusseserės Zižytės Janinos 
ir kitų giminių bei pažįstamų. /

1312. Jurkūnaitė Irena, ir Kuklytė Jadvyga, 
(13a) Ansbach, Hindenburg-Kaserne, Li
tauisches Lager, ieško Butnoriūčių Sta
sės ir Julijos, Stankevičiūtės Bronės, 
Vyšniauskaitės Danutės, Praspaliauskai- 
tės Danutės-Vilhelminos ir Riaubaitės 
Elenos.

1313. Marcinkevičienė Pranė, (13a) Ansbach, 
Hindenburg-Kaserne, Litauisches Lager, 
ieško savo vyro Marcinkevičiaus Petro.

1314. Jurkūnaitė Irena, (13a) Ansbach, Hin
denburg - Kaseme, Litauisches Lager, 
ieško Senkutės Justinos.

1315. Grybauskas Antanas, Gunzenhausen, 
Marktplatz 2, ieško brolio Grybausko 
Kazio.

1316. Sčepkauskienė Joana, Eftenheim-Mūn- 
ster, Landkreis Lahr (Baden), ieško sa
vo vyro Sčepkausko Vaclovo.

Mes ieškome savųjų 
1280^ Vilkas Kazimieras, Merxhausen ii. "Kas

sel 7, UNRRA Hospital, prašo atsliepti 
Ziupsnj Izidorių arba žinančius jį pra
nešti adresą.

1281. Panomariovienė Alina, Ingolstadt, El- 
bracht-ffaseme, Litauisches Lager,įieš
ko Ponomariovo Eugenijaus.
nės Marilės.

1282. Dipl. inž. Rimša Zigmas, Kassel-Ober- 
zwehren, Mattenberg, ieško Paškanio 
Antano su šeima, agr. Jacevičiaus Ka
zio su šeima, dipl. inž. Mikalausko Jono, 
dipt inž. Žuko su šeima ir K.

1283. Petrulis V., Mūnchen-Freimann, SS-Ka- 
serne A-III-18, ieško Petrulienės Kas
tutės, Kiverio Juozo ir Kiverienės Vik
torijos.

1284. Rimšaitė Jadvyga, Kassel-Oberzwehren, 
Mattenberg, ieško Svilienės Elzbietos su 
šeima, Makarskaitės Danutės, Vėbrų Ire
nos ir Petro, Rukšų Sofijos ir Antano, 
Svilo Juozo- «ir Zubovaitės-Demanjavie-

1285. Lemkis Martynas, Camp Oxford, Dra- 
gahn, Kr. Dannenberg, ieško savo žmo
nos Lemkienės Jadvygos ir dukters 
Lemkytės Lydi jos.

1286. Tarosas Juozas, gyv. (16) Wiesbaden, DP 
Camp, Litauisches Lager, ieško brolio 
Taroso Kosto.

Lietuviai, gyvenantieji (24) Tolk, Kr. Schles
wig, Litauisches Lager, ieško:

1287. Kalinauskas Petras — Kalinausko Jono.
1288. Pumputis Antanas — Guobio Mykolo

ir kt. *
1289. Kariūnas Pranas — Karecko Prano.
1290. Andriulaitis Augustas — Juliaus An- 

driulaičio.
1291. Menkuvienė Olga — savo vyro Mankaus 

Juozo.
1292. Cimermonienė Ieva — sūnaus Cimermo- 

no Gustavo ir Budvilo Adomo.
1293. Furmonienė Ema — vyro Furmono 

Prano.
1294. Varkojus Jonas — motinos Varkojienės 

Petronėlės ir Kubiliaus Prano.

1295. Laknerytė Herta, (24) Grumby, Kr. 
Schleswig, UNRRA Lager, Subavičiaus 
Vlado Siaučiulio Vlado, Siaučiulio Sta
sio ir Pisarževičiutės Eleonoros.

1296. Pulmonas Edvardas, gyv. (24) Schleswig, 
■ Konigstr. 4, Litauisches Lager, ieško

žmonos Pulmonienės Irmos ir sūnaus 
Pulmono Ariaus.

1297. Perlibachas Osvaldas, (24) Schleswig, 
, Konigstr. 4, Litauisches Lager, ieško sa

vo žmonos Perllbachienės Bertos.
129b. Girdžiūnas Jonas, Bigelis Juozas ir Ben

deris Aleksandras prašomi parašyti „Ne
muno Aido“ redakcijai, (24) Tolk, Kr. 
Schleswig, Litauisches Lager.

1299. Liaugaudas Jokūbas, Camp Oxford, Dra- 
gahn, Kr. Dannenberg, ieško švogerio 
Vitkevičiaus Stasio ir pažįstamų.

1300. Sakalauskienė Vladislava, Camp Oxford, 
Dragahn. Kr. Dannenberg, ieško savo 
vyro Sakalausko Igno ir pažįstamų.

1301. Vaičiūnas Fliorijonas, Ansbach, Reuter- 
str. 9' ieško savo sūnų Vaičiūnų Vytauto 
ir Zigmo.

1302. Račytė Regina su tėvais, Geesthacht bei 
Hamburg, DP Camp 1225 F Spaken- 
berg I, ieško giminių ir pažįstamų.

1303. Dūdienė-Marčiulynaitė Agota, Hanau a. 
M., Lamboystr. 84, Litauisches Lager, 
ieško motinos Marčiulynienės Magde-

• • Ienos.

TAIKOMOSIOS DAILĖS INSTITUTAS 
ATKURIAMAS FREIBURGE

S. m. vasario 11 d. Badeno srities Field 
S&pervisor raštu pranešė, kad duodamas su
tikimas steigti Freiburge prašytą Taiko
mosios Dailės Institutą. Tuojau po 
to buvo imtasi visos eilės parengiamųjų dar
bų, susijusių su inventoriaus, tinkamų pa
talpų suradimu, pagaliau profesūros ir stu
dentų apgyvendinimu. Kiek vėliau, būtent — 
balandžio 15 d. buvo gautas Freiburgo UN
RRA direktoriaus raštas, kad, kai tik bus 
gautos patalpos, galės pradėti veikti šios še
šios studijos: audinių, grafikos, keramikos, 
tapybos, skulptūros ir dekoracijos. Tačiau, 
turint galvoje aukštosios mokyklos steigimo 
sunkumus, pats darbas pradėti nevyko.

Pagaliau š. m. birželio 14 d. Freiburgo 
UNRRA-os direktorius raštu pranešė, kad 
keramikos studija darbą pradeda 1946 m. bir
želio 27 d. Visi asmenys, gavę iš mūsų pra
nešimus, tą dieną jau privalo būti Freiburge. 
Neatvykę ir apie tai nieko nepranešę bus lai
komi atsisakiusiais atvykti ir į jų vietą bus 
priimti nauji. Visi tie, kurie asmeninio pa
kvietimo nėra gavę, į mokyklą nepriimami ir 
jokios paramos negaus.

Be keramikos studijos greitu laiku atsi
darys audinių ir kitos studijos. Apie tai 
bus pranešta vėliau.

Visi asmenys, norį studijuoti kurią nors 
šaką Taikomosios Dailės Institute Freiburge, 
tuo reikalu prisiunčia prašymą su trumpu gy
venimo aprašymu, pažymėdami, kokį mokslą 
yra baigę. Pirmumą turi: 1) studijavę meną 
ir amatus Kauno T. D. Institute ar Vilniaus 
Dailės Akademijoj; 2) asmenys, norį studijuoti 
šias sritis ir baigę gimnaziją; 3) asmenys, ne
baigę gimnazijos, bet mokęsi Lietuvoje arba 
baigę amatų mokyklos atitinkamus skyrius ir 
norį studijuoti savo specialybėje; 4)'asmenys, 
neturį aukščiau išvardintų kvalifikacijų, bet 
turį gabumų menui ir amatams ir norį studi
juoti.

2, 3 ir 4 grupės asmens turės laikyti pai
šybos egzaminus, kurie bus pravesti vėliau.

Į mokyklą priimami ne jausneni 16 m. am
žiaus ir ne vyresni — 40. Asmenys, nebaigę 
gimnazijos, laikomi laisvais klausytojais.

Prašymus siųsti šiuo adresu: N. K. Jony
nas, Freiburg i. Br., Zasiusstr. 122. Kiek
vienam atsiuntusiani prašymą bus pranešta 
asmeniškai, ar jis priimtas į mokyklą, kada ir 
kur prasidės mokslas ir kokios bus kitos są
lygos.

Ta prog^aš noriu painformuoti visus tuos 
asmenis, kurie jau ankščiau į mane kreipėsi 
studijų reikalais. Kiekvienas pareiškęs norą 
studijuoti kurioj nors Instiuto studijoje ir ati
tinkąs kvalifikacijas, yra įrašytas kandidatu 
į tą studiją, kurioje jis pareiškė noro studi
juoti. Kai tik paaiškės, kada atitinkama stu
dijai pradeda darbą, kiekvienas gaus asmeninį 
pranešimą atvykti. Jei kas anksčiau yra pa
davęs prašymą studijuoti vieną kurią šaką, o 
dabar norėtų studijuoti kitą, privalo paduoti 
naują prašymą.

Jei studentas ar laisvas klausytojas dėl iš
vykimo iš dabar gyvenamos vietos numato

Azi jos aidas ...
(Atkelta iš 4 pusi.)

galbą japonams, tai kodėl nenubausti, pav., 
Rumunijos už pagalbą vokiečiams? Kodėl iš 
jos neatimti nepriklausomybės? Jei vienodas 
mastas, tai jis turi būti vienodas ir Europoje 
ir Azijoje. Mes, lietuviai, tik galėtum dar nuo 
savęs pridėti ir paklausti: kodėl gi bausti Eu
ropoje tas valstybes, kurios vokiečiams nepa
dėjo, kurios kiek galėdamos jiems priešinosi?

Labai įdomi yra
Sovietų užimta pozicija

šituose Azijos tautų išlaisvinimo ir nepriklau
somybės klausimuose. Jie ten dedasi didžiau
siais tų tautų draugais ir laisvės šalininkais. 
Jie tikisi iš to kapitalizmo ir komunizmo lai
mėjimo.

Baigiant tektų ypatingai atkreipti dėmesį 
| tris dalykus.

Visų pirma, kad ir Azijoje, kaip ir Euro
poje, susiduria tie patys du blokai — rytų 
(rusų) ir vakarų (demokratų). Šitas susidū
rimas Azijoje gali Europos įvykius arba su
lėtinti arba pagreitinti.

Antra vertus, šito susidūrimo Azijoje išda
voj gali lemiamai paveikti jo partnerių ekono
minį ir karinį patencialą, kas, žinoma, savo 
ruožtu vėl gi darys didelės įtakos tų valstybių 
laikysenai Europos klausimuose.

Pagaliau trečias ir pats įdomiausias mums 
dalykas, tai Azijos tautų išlaisvinimo „vajus“. 
Reikia tik pageidauti, kad amerikiečiai, bri
tai ir sovietai tuos pačius principus galimai 
greičiau atkeltų į Eufopą ir pritaikytų juos 
Europos pavergtų tautų likimui spręsti.

Tebūnie Azijos aidai garsesni Europoje...

Veda N. Girtautai

SPORTO ŽINIOS
„Šarūnas“ rankioja laimėjimus
Po anglų zoną bevažinėdami, Kempteno 

„Šarūno“ krepšininkai š. m. birželio 8”čL jau 
pasiekė Liubeką. Čia jų laukė keletas susi
tikimų. Vietinę lietuvių koloniją ypačiai jau
dino busimosios rungtynės lietuvių „Šarūnas“ 
— latvių „Ryga“, nes ši pastaroji buvo lai
koma stipriausia latvių krepšinio komanda 
visoje anglų zonoje. Tiek lietuviai tiek lat
viai susidomėję laukė šio susitikimo.

Birželio 8 d. „Šarūnas“ sužaidė draugiš
kas rungtynes su vietos lietuviais krepšinin
kais, juos be didelių pastangų įveikdamas re
zultatu 52:26 (25:16).

Daug labiau įtemptos buvo rytojaus dieną 
rungtynės su „Ryga“. Estams teisėjaujant, 
aikštėn išbėgo komandos šios sudėties: „Ry
ga“ — Zebelinš, Hermanovski, Bertols, Justs, 
Berzinš, Lusanis, Hartmanis; „Šarūnas“ —■■ 
Norkus I, Mackevičius, Norkus II, Andrulis 
III, Duliūnas, Andrulis II, Varkala. Iš pat 
žaidimo pradžios prasidėjo gyva ir atkakli ko
va. Abi komandos kiek nervinosi, metimai 
nesisekė. Kėlinį laimėjo „Šarūnas“ 9:11. An
trame kėlinyje „Rygai“ pasisekė išlyginti ir 
net prasiveržti iki 14:18 jos naudai. „Ša
rūnas“ nepasimetė, susiėmė ir, šaltai, užti
krintai žaisdamas, rungtynes baigė 30:24 savo 
naudai. Sarūniečiai laimėjo taškų: Norkus I 
6, Mackevičius 3, Norkus II T 5 ir Varkala 6. 
Laimėję pirmąjį susitikimą, šarūniečiai įsi
gijo pasitikėjimo tolimesniam susitikimui su 
latvių rinktine.

Lemiamos rungtynės su latvių rinktine jau 
iš anksto sutraukė žiūrovų minią į krepšinio 
salę. Kaimynai tikėjosi atsigriebti. Mūsiškiai 
ryžosi nepasiduotu Rungtynės žadėjo įtemptą 
kovą. Ir šįkart teisėjais buvo estai. Koman
dos prisistatė tokioje sudėtyje: latvių' rink
tinė — Stals, Hermanovski, Bertols, Arens, 
Justs, Zebelinš, Hartmanis; „Šarūnas“ — 
Norkus I, Mackevičius. Norkus II, Andrulis 
III, Bagdonas, Duliūnas, Andrulis II, Varkala. 
Pačios rungtynės nelauktai davė visai kitą 
vaizdą: iš pat pirmųjų minučių paėmę ini
ciatyvą šarūniečiai visiškai nebeatleido ir 
rungtynes baigė rezultatu 41:27 (19:13) „Ša
rūno“ naudai. Mūsų vyrai pasirodė techniš
kai pranašesni, mikliau valdė sviedinį, buvo 
geriau susižaidę. Tąi pripažino ir latviai. *Jų 
jėga, ūgis ir tolimi metimai turėjo supasuoti 
prieš apgalvotą mūsiškių žaidimo vedimą.

Rungtynes baigus, Liubeko lietuviai šarū- 
niečiams nepašykštėjo gėlių, .įteikė dovanų ir 
adresą.

Kempteniškius svečius Liubeke globojo 
vietos sportininkai, kurių vadovas yra kpt. 
Keturakis. Aplankę Liubeką šarūniečiai nu
mato užsukti ir į kitas žymesnės lietuvių ko
lonijas anglų zonoje. rpl 

turėti tam tikrų sunkumų arba žino, kad jam 
bus reikalingi vienokie ar kitokie dokumentai, 
liudiją apie tai, kad jis tikrai važiuoja stu
dijų tikslais ir čia yra priimtas, apie tai kie
kvienas privalo pažymėti prašyme, nurody
damas kuriuos Ir kam adresuotus dokumen
tus nori iš mūsų gauti.

T. D. Institutas yra Freiburgo UNRRA-os 
globojama mokykla, todėl studentai ir laisvi 
klausytojai, priimti į mokyklą, bus dovanai 
UNRRA-os aprūpinami maistu ir patalpa.

Kelionės leidimais ir išvykimu iš vietos 
rūpinasi patys studentai. Atvykdamas į Frei- 
burgą, kiekvienas privalo turėti: 1) išsiregi- 
stravimo lapelį iš anksčiau gyventos vietos 
(UNRRA); 2) skiepijimo pažymėjimą; 3) ke
lionės pažymėjimą ir 4) nors 4 fotografijas 
pasui.

Atsižvelgdamas į tai, kad keramikos 
ir audinių šakoms Lietuvoje, o taip pat ir 
čia yra labai plačios galimybės, prašau visus 
asmenis, dirbusius Lietuvoje keramikos ir 
audinių srityje, be amžiaus ir lyties skirtu
mo, skubiai pranešti man savo tikslius adre
sus, šeimos sudėtį, ir sąlygas, kuriomis jie 
sutiktų persikelti į Freiburgo kraštą ir dirbti 
savo specialybėje. Mes jaučiame didelį tech
niškojo personalo trūkumą ir jį-norėtume už
pildyti savo tautiečiais.

V. K. Jonynas, 
Buv. Kauno T. D. Instituto 

Direktorius
P. S. Visa lietuviška tremtinių spauda pra

šoma šį pranešimą persispausdinti.

Buv. Pdlitiniams Kaliniams!
Visi anglų okup. zonoje gyvenantieji buv. 

nacių aukos — lietuviai politiniai kaliniai pra
šomi per savo seniūnus, o jei jų nėra — pa
vieniui, pranešti savo adresus Nacių Aukų — 
Lietuvių Politinių Kalinių Centrinio Komi
teto Patikėtiniui anglų okup. zonoje šiuo adre
su: Jonas Rimašauskas, Bonn/ Duisdorf, Stu- 
dentenheim 66, DP Camp.

LIETUVIUS FILATELISTUS
(pašto ženklų rinkėjus), taip pat ir pradedan
čiuosius, prašau tuojau atsiliepti atsiunčiant 
savo ir pažįstamų filatelistų adresus.

Ant Titenis,
(24) L ū b e c k, Steinraderweg 52/L

Dilingeno lietuviai — Lauingeno latviai 
dar kartą

Š. m. birželio 18 d. Dilingeno lietuviai spor
tininkai dar kartą' aplankė Lauingeno latvius 
ir sužaidė krepšinio bei tinklinio rungtynes.

Lietuvės moterys šį kartą tinklinį pralošė 
latvėms rezultatu 2:0 (15:8) (15:11), tačiau vy
rai išlaikė pirmavimą ir laimėjo prieš latvių 
vyrus 2:1 (15:11) (8:15) (15:10).

Vyrų krepšinyjė pergalę iškovojo taip pat 
lietuviai paseka 38:30. Komandose žaidė ir 
krepšių laimėjo: Dilingenas — Anaitis 2, Ku- 
rauskas 16, Radavičius 0, Brinkmanas 16, Sie- 
maška 2, Stankus 2; Lauingenas — Kresnais 
7, Brikets 6, Geide 2, Ozolinš 0, Plorintš 15. 
Bucholz 0.

Dilingeno šachmatininkų kova
Š. m. birželio 16 d. Lauingene Susitiko Di

lingeno lietuviai šachmatininkai su Dilingeno 
apskr. vokiečių šachmatininkų rinktine. Po 
įtemptos kovos rungtynės baigėsi lygiosiomis 
3:3. Lošta šešiose lentose. Paskirų susitikimų 
pasėkos šios:
1) Arlauskas — Gartner (Gundelfingen) 0,5:0,5
2) Tautvaišas — Heringer (Wittislingen) 1 :0
3) Girtautas — Gerhard (Lauingen) 0,5:0,5
4) Matusevičius — Racke (Lauingen) 0,5:0,5
5) Eižinas — Ziegler (Gundelfingen) 0,5:0,5
6) Baltėnas — Dr. Wolf (Lauingen) ’ 0 :1
® Krepšinio rungtynės, kurios įvyko š. m. 
birželio 20 d. Dilingene tarp vietos ir Noerd- 
lingeno lietuvių krepšininkų, baigėsi 44:1’6 Di
lingeno naudai. Komandose žaidė, įmesdami 
krepšių. Dilingenas — Kurauskas 13, Brinko 
manas 12, Anaitis 17, Tamoliūnas 0, Stankus 
2, Siemašlgi 0; Noerdlingenas — Kapeckas 6, 
Navickas 8, Marcinkevičius 0. Umbrasas 0, 
Budzinauskas 2, Kapeckas Vyt. 0.

Kitos žinios
Vienas geriausių lauko teniso žaidėjų Ame

rikoje ir, gal būt, visam pasauly yra, „Big Bill* 
Tilden, kuris, nors ir senyvas — 50 m. am
žiaus, dar vis priskiriamas prie geresniųjų 
lauko teniso žaidėjų. Neseniai jis parašė jau
niesiems lauko teniso žaidėjams 10 įsakymų, 
kurių jis *pats uoliai laikėsi. Jie yra: 1L Vi
sada sek akimis sviedinį. 2) Visus smūgius 
daryk laikydamas kūną, atsuktą šonu į tin
klą. 3) Smūgius kirsk visų kūno svoriu. 4) 
Naudok raketę, gerai įtemptą, bet ne per sun
kią. 5) Žaidimui renkis visada teniso rūbais 
ir po jo nepamiršk dušo. 6) Nepamiršk, kad 
žaidimas nėra praloštas, ligi išmuštas pas
kutinis sviedinys. 7) Nekeisk žaidimo stiliaus, 
jei rungtynėse vedi savo laimėjimu. 8) Jei esi 
pralošime, truputį rizikuok, nes gali laimėti. 
9) Nenuliūsk, jei pralaimi, bet ir savo laimė
jimui nepriduok per daug reikšmės. 10) Tenisą 
žaisk taip dažnai, kiek gali, tačiau žaisk su 
noru.

Ona Padvaiskienė-Vengrytė su 
vaikais: Ona, Janina, Aleksu, Stasiu ir Kostu 
Padvaiskais arba turintieji žinių apie 
juos prašomi atsiliepti „Mūsų Kelio“ Redak
cijai — čia gauta žinių apie jų vyrą-tėvą.

Lietuvių Studentų Zoninės Atstovy
bės

Pirmininkui 
Broniui Saladžiui 

tragiškai žuvus, jo artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.

Lietuvių Studentų Valdyba
Erlangene

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, 
kad š. m. birželio 8 d. 11.30 vai. mirė 

mūsų sūnelis
Vincukas-Juozukas, 

išgyvenęs vos 24 valandas.
Palaidotas Sackingen/Rhein (Baden) 

R. K. kapinėse š. m. birželio 10 dieną. 
Nuliūdę tėvai Bronė ir

Pranas Pračkiai

Vienintėliam sūneliui
- Vincukui-Juozukui Pračkiui 

mirus, gilaus liūdesio valandoje užjau
čiu savo brangią sesutę Bronę ir švo- 
gerį Praną Pračkius.

Magdalena ir Eduardas Laukiai 
Dilingene t/D.

MŪSŲ KELIAS

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

Leidžia Redakcinis Kolektyvas: 
Vyr. Redaktorius D. Penlkas, 
Redaktoriai — Al. Laikūnas ir 

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

Paskiro Nr. kaina 0.75 RM.

7



B pusi. Nr. 25 (34) Mfljti Kelias 1946. VI. 27.

Iš amerikiečių lietuvių spaudos
Smulkios žinelės iif Lietuvos

Man į rankas pateko eilė paskutiniųjų Ar
gentinos lietuvių laikraščio „Argentinos Lie
tuvių Balsas“ numerių. Atsimenant, kad Ar
gentinoje nemažai veiklių lietuvių, nors moks
lu ir nelabai išprusintų, laikraščius malonu 
jau vien todėl į rankas paimti, kad jie lietu
viški. Bet po pirmo puslapio pajunti, kad esi 
apsivylęs. Laikraščio redaktorius, tūlas Nor
kus, kuris savo laiku buvo išgarsėjęs Lietu
voje visokiais triukais, ten laikraštį, matyt, 
leidžia tik biznio sumetimais. Jam visos ži
nios geros ir patikimos, kurios tik gali ką 
nors ant skaitytojo meškerės pagauti. Greta 
žinių apie dabartinį lietuvių tautos vargą, daug 
žinių ir iš tėvynės, paduotų taip, kaip to nori 
atitinkami propagandos biurai. Bet, kad ir 
gerai, prasijotos, žinios, ateinančios is Lietu
vos, įdomios. Štai keletas jų:

— „Pravda“ Nr. 237 rašo, kad rusai iš jų 
valdomos Vokietijos dalies pergabeno Rusi
jon 5.236.130 žmonių. Iš Baltijos kraštų per
gabenta 30.000 žemdirbių ir 27.000 pramonės 
darbininkų. Jie išsklaidyti po įvairias Rusi
jos sritis.

— Klaipėdos kompartijos skyriui vado
vauja pulk. Jurin, Gorškov, Cukamenko.

. — Skulptoriai Mikėnas, Vaivada, Pundzius 
ir Jakimavičius vadovauja pergalės paminklo 
statybai Vilniuje.

— Šventosios uoste ir visu Baltijos pajū
riu iki Kalipėdos, seržantai Nazarovas ir Obla- 
tajevas surengė 45 susirinkimus, kuriuose aiš
kino žvejams apie naują santvarką. Žvejai 
žuvis turi atiduoti valdžios kooperatyvui, o 
maistui gauna nustatytą kiekį. Jie nusiskun
džia, kad tinklai suplyšo ir niekas ^ų netaiso. 

Portugalų ir ispanų spauda apie Lietuvą
— LAIC paduoda pranešimą, kad Portu

galijos spaudoje labai dažnai paminimas Lie
tuvos vardas visiškai tokioje šviesoje, kokia 
iš tikrųjų ir yra. Ypatingai Portugalijos spau
da gražiai šiais metais paminėjo Lietuvos ne-

įvairios žinios
Pasaulinė kronika

• JAV žemės ūkio ministerija numato, kad 
jos šiemetinis kviečių derlius bus didesnis 
negu milijonas bušelių.
• Pritarus Moslcm-Lygai, dabar už britų 
pateiktą Indijos konstitucijos projektą pasi
sakė ir Indijos kunigaikščiai.
• Aukščiausiasis Italijos Tribunalos oficia
liai patvirtino, kad per birželio 2 d. plebiscitą 
italų tautos dauguma pasisakė už respubliką. 
Respublikos valstybine švente paskelbta bir
želio 11 d„
e Jungtinės Amerikos Valstybės pardavė 
Italijai 40.600 tonų plieno plokščių ir staty
binės medžiagos už maždaug 2 milijonus do
lerių.
• Naujorko valstybės gubernatorius viename 
mitinge, kuriame dalyvavo apie 5.000 italų- 
amerikiečių, reikalavo, kad Italijos respublika 
būtų artimiausiu metu priimta į Jungtinių 
Tautų eiles.
• Komunistų partijos pareiškimas leisti 
jiems susijuhgti su darbo partija Anglijoje 
darbiečių buvo santykiu šeši balsai prieš vie
ną atmestas.
• UNRRA pristatys Jugoslavijai 50, Lenkijai 
40 ir Čekoslovakijai 14 garvežių ir kito ge
ležinkeliams turto, kuris jos buvo užsakytas 
Anglijoje.
• Maskvoje pasirašyta Sovietų Sąjungos ir 
Jugoslavijos sutartis, pagal kurią Sovietų Są
junga Jugoslavijai tieks šovinius, ginklus, ap
ginklavimą ir padės atstatyti karinę pramonę.
• Suomija gavo JAValstybėse papildomą 

" 5 milijonų dolerių kreditą, kuris skiriamas
atliekamam amerikiečių kariniam turtui Eu
ropoje prkti. Siam pačiam reikalui suomiai 
anksčiau buvo gavę 10 milijonų dolerių kre
ditą.
• Čekoslovakijos užsienių reikaių ministeris 
vedė-Londone pasikalbėjimus dėl „mažos, bet 
ūkiniu atžvilgiu svarbios Rytprūsių dalies, 
esančios Lenkijos valdžioje“, perleidimo Če
koslovakijai.
• Jugoslavijos vyriausybė spaudos atsto
vams pasisakė prieš nutraukimą reparacijų 
Iš amerikiečių zonos. Nors šiame kare paty
rusi milžiniškus nuostolius, Jugoslavija re
paracijų sąskaiton nesanti gavusi nė vienos 
pramonės įmonės įrengimų. Ir Italija, esą, 
galėtų reparacijas mokėti Jugoslavijai, jeigu 
ten būtų sumažintos okupacinei anglų ir ame
rikiečių kariuomenei išlaiktyti išlaidos.
• Britų karinė valdžia perėmė savo kontro- 
lėn visus žemės ūkius, didesnius per 500 ha. 
siekdama tuo paruošti žemės reformą britų 
administracinėje zonoje. Didžioji tokių ūkių 
dalis yra Šlezvige-Holšteine.
• Berlyne dvi dienas trukusioje konferenci
joje sutarta keistis ūkinėmis'gėrybėmis tarp 
amerikiečių ir sovietų zonų 50 milijonų mar
kių sumai kas metų ketvirtis.
• Viurtembcrge-Badene sudaryti, ypatingi 
politinių partijų komitetai, kuriems pavesta 
kontroliuoti butų, ūkio, maitinimo įstaigos, 
transporto bazės ir kitos viešosios admistra- 
cinės įstaigos.

priklausomybės šventę. Visa eilė Portugali
jos laikraščių, kaip „Novidades“, „Journal de 
Comercie“, „Voz“ aiškiai priminė Lietuvos pa
keltas okupacijas ir įdėjo linkėjimus ateičiai. 
Lietuvos vardą tame krašte gražiai garsina 
Lisabonoje gyvenąs salezietis kun. Sabas.

— Ispanijos respublikonų laikraštis, lei
džiamas Meksikoj „Estudios Sociales“, kaip 
praneša „Naujienos“, išspausdino straipsnį 
apie tris Pabaltijo valstybes. Straipsnyje apra
šyti trys lietuvių, latvių ir estų „išlaisvini
mai“, bet pabrėžiama, kad kiekvieną kartą 
svarbiausiu šių tautų susirūpinimu buvo prie
monės, kuriomis galėtų išsilaisvinti nuo „iš
laisvintojų“.

Lietuvaitė kino artistė
Lietuvaitė Hilda Paulius, kai praneša Ame

rikos lietuvių laikraščiai, ateinančioj Holly
wood filmoje — Forever Aber — laimėjo vie
ną pirmųjų rolių. Si lietuvaitė Hollywoode 
dar jaunas gyventojas. Laikraščiai jai prana
šauja gerą ateitį. Hollyvoodas naująją žvaigž
dę pakrikštijo Mari Aldon vardu. Pasak „Eve
ning Telegram“ korespondento, ši lietuvaitė 
esanti labai graži, turinti didelius vaidybinius 
gabumus, pusėtinai aukšto ūgio, geltonplaukė 
mergaitė.

Pačioj Amerikoj žūsta daugiau, negu karo 
lauke

„Dirva“ savo nuolatiniam skaitymų skyriu
je paduoda sekančius skaičius apie Amerikoj 
įvykstančius nelaimingus atsitikimus. Lai
kraštis rašo: „Nuo Pearl Harbor, tai yra, nuo 
tos dienos, kai japonai užatakavo Pearl Har
bor ir įtraukė Ameriką į karą, iki 1946 metų 
pradžios, Amerikoje prarado gyvastį 150.000 
darbininkų,' bet ne darbo vietose, o kitur. 
69.000 žmonių užmušta susiekimo nelaimėse. 
112.000 asmenų sutiko mirtį įvairiose namų 
nelaimėse. Tai beveik visu trečdaliu daugiau 
žuvo, negu užmušta Amerikos kareivių antra
me pasauliniame kare." v Dr. B. Vargas

• Geležinkelių valdyba Hamburge atleido iš 
pareigų visas moteris tarnautojas, pakeisdama 
jas •vyriškiais, jų tarpe priimdama tarnybon 
2.000 karo invalidų.
• Prancūzų okupacinėje zonoje uždraustas 
šventadieniais ir sekmadieniais civilių susi
siekimas traukiniais, išskyrus važiuojančius 
tarnybiniais reikalais arba turinčius specia
lius leidimus.
o Gegužės 31 d. vokiečių karo belaisvių skai
čius D. Britanijoje dar siekė 374.388.
• Fred Rose, buvęs Kanados parlarfiėhto 
narys, komunistas, nuteistas 6 mėnesius ka
lėti už tai, kad teikė slaptas informacijas 
špionažo tinklui. Rose yra 38 m. amžiaus, į 
Kanadą atkeliavęs iš Lenkijos.
• Feldmaršalas Montgomery vizituoja stra
teginius punktus Irake, iš kur numato vykti 
į Indiją.
• Ekzilinės Ispanijos respublikos vyriausy
bės premjeras Jose Girai nusiskundė, kad D. 
Britanija ir Amerika teikiančios pagalbą 
Francui.
• Iš Rytų kraštų dar vis tebeplaukia pabė
gėliai į amerikiečių zoną. Ypatingai1 bėga iš 
Rytų žydai, kurių iš Lenkijos ir rytinės Ru
sijos laukiama viso apie 300.000.
• S. m. liepos 26 d. garsiam britų rašytojui 
George Bernhard Shaw sueis 90 metų.
• Palestinoje žydai sionistai vykdo sabotažo 
aktus prieš britus. Iš vieno viešbučio paimti 
įkaitais keli britų karininkai.
• JAValstybės yra numačiusios arktikoje 
įrengti visą grandinę oro pajėgų bazių, kad 
tuo galėtų apsisaugoti nuo galimo orinio puo
limo iš Europos kontinento.
• Vienoje šiuo metu gyvena 1.618.000'gy
ventojų. Prieš karą jų buvo 1.930.000.
• Pranašaujama, kad 1955 metais Amerikoje 
busią 400.000 lėktuvų, išskyrus skirtuosius ka
riuomenės ir transporto reikalams.
• Gen. J. Stalinas pasirašė ir paskelbė nau
jas raudonosios armijos drausmės taisykles 
„karininkų garbei ir orumui palaikyti“.
• Britų zonoje įvyko nepaprastai didelis 
karo amunicijos sprogimas, išsprogus apie 3000 
tonų sprogstamosios medžiagos. Užmušta 100 
vokiečių ir DP darbininkų.
• Keturi Amerikos užsienių reikalų komi
teto nariai atstovų rūmuose pareikalavo ar
timiausiu metu „atviro asmeniško nuomonių 
pasikėlimo“ tarp prezidento H. S. Trumano 
ir gen. J. Stalino.
• Prez. Trumanas pasiūlė sudaryti krašto 
gynimo ministeriją, kurioje ne kariškis mini
steris vadovautų jungtinėms sausumos kariuo
menės, jūrų ir oro laivyno pajėgoms, nors pa
gal planą joms bendras generalinis štabas ne
numatytas. Jas ministerijoje turėtų atsto
vauti paskiri valstybės sekretoriai.

Dachau prasidėjo nauja byla, kurioje kal
tinama 51 tarnautojas už 25.000 įv. tautybių 
politinių kalinių kankinimą ir žudymą Flos- 
senburgo koncentracijos stovykloje.
• Pasaulinis Raudonojo Kryžiaus kongresas 
įvyks š. m. liepos mėn. Oksorforde, Anglijoje. 
Jame dalyvaus 60 valstybių atstovai.

• Lenkija kovoje dėl laisvės netekusi 13,G % 
savo tautos, kai Rusija tik 3,7% ir Prancū
zija —2%.
• Mufti yra saugomas egiptiečių ginkluotų 
karių. Į Egiptą jis atvykęs todėl, kad Egip
tas esąs arabų kraštų vadas, arabų judėjimo 
širdis, ir kad čia yra Arabų Lygos buveinė.
• Jungtinių Tautų Ekonominė ir Socialės 
taryba savo darbus nutraukė ir vėl susirinks 
tik rugpiūčio 31 dieną.

Rusų pasiūlymas dėl DP nepraėjo
Naujorkas, birželio 19 d. Sovietų Sąjun

gos atstovas, gen. majoras Peter Tatov, labai 
griežtai priešinosi pasiūlymui, pagal kurį 
Jungtinių Tautų nariai gali teikti informa
cijas savo tautiečiams tiktai per pabėgėlių 
(refugee) organizaciją.

Jis pasiūlė papildymą, kuriuo būtų leista 
kiekvienai tautai teikti informacijas apie savo 
reikalus stovyklpse esantiems savo tautie
čiams. Sis pasiūlymas buvo vienuolika balsų 
prieš 5 atmestas, britų atstovui Sir George 
Rendel pasipriešinus.

Balsavimai dėl Sovietų pasiūlymo buvę 
vieni audringiausių JT Socialinių ir Ekono
minių reikalų Tarybos sesijoje, svarstant pas
kutinius nuostatus pabėgėlių ■ problemoms 
tvarkyti.

Vadinasi, dabar displaced persons Europos 
stovyklose informacijos galės būti teikiamos 
tik per Tarptautinę Pabėgėlių Organizaciją.

Italijoje rinkimus laimėjo dešinieji
Krikščionių demokratų — katalikų parti

jos lideris, dabartinis premjeras Alcide de 
Gasperi per birželio 2 d. rinkimus į steigamąjį 
seimą išėjo laimėtoju, nes jo partija gavo 207 
vietas iš bendro 556 vietų skaičiaus. Socia
listai ir komunistai gavo po .lygiai — po 115 
vietų, likučius pasidalijo kitas, mažesnės par
tijos.

Dabar laukiama prezidento rinkimų, nes, 
J tautos daugumai pasisakius už respubliką, ka
ralius Umberto išvyko iš Italijos ir monar
chija, Savojos dinastija, nustojo egzistavusi.

Helgolando sala griuvėsiais
AP praneša, kad britai vokiečiams pri

klausiusią Helgolando salą trij*ų mėnesių bū
vyje paversią griuvėsiais. Nors sala visai ne- 
prąžūsianti, bet ji daugiau nebetiksianti žmo
nėms gyventi.

Seniau ši sala buvo anglų, bet jie 1866 me
tais išmainė ją su vokiečiais į Zanzibarą. Per 

■eilę metų vokiečiai gi ją padarė stipriausi^ 
pasaulio tvirtove, nukreipta į pačius britas.

Oro pajėgos Amerikiečių zonoje
Iš Vašingtono AP praneša, kad Eurbpoje, 

amerikiečių zonoje oro pajėgas sudarys 2700 
lėktuvų įskaitant 800 ilgų distancijų oro tvir
tovių — B-29.

Amerika parneš Kinijai kariuomenę
Iš Vašingtono AP praneša, kad JAValsty

bės padės Kinijai paruošti vieną milijoną ka
riuomenės, kuri bus paskirstyta tarp centri
nės vyriausybės ir komunistų santykiu 5:1. 
Gen. G. C. Marshallis, specialus JAV atstovas 
Kinijai, jau yra aprobavęs programą 60 di
vizijų efektyvios kariuomenės paruošti. Šita 
kariuomenė reikalinga Kinijoje taikai palai
kyti ir Jungtinių Tautų įsipareigojimams at
likti.

Numatomi šiaurėje manevrai.
Iš Vašingtono AP praneša, kad ateinančią 

žiemą JAValstybių karo pajėgos numato da
ryti Aleutų salose ir Alaskoje taktinius1 ginklų 
ir priemonių bandymus, aiškinant arktikos 
oro sąlygas.

Bandymuose dalyvaus apie 4500 žemyno 
karių su tankais, radaro prietaisais ir kt. 
dalykais, aiškindomiesi jų pritaikomumą žie
mos sąlygoms.

“ Naujas Prancūzijos premjeras
Naujuoju Prancūzijos premjeru 384 balsais 

išrinktas esamasis užsienių reikalų ministeris 
George Bidault

>prieš jį nieks riebalsavo, išskyrus komu
nistus, kurie susilaikė nuo balsavimo.

G. Bidault yra 46 metų amžiaus vyras, 
anksčiau buvęs žurnalistas ir istorijos profe
sorius. Tai bus jau trečias' prezidentas metų 
būvyje.

Priemonės taikai išlaikyti
Taikai išlaikyti esą būtina įvesti atominės 

energijos kontrolę visame pasaulyje, sako 
JAV Prekybos ministeris Henry A. Wallace 
ir aukščiausio teismo teisėjas W. O. Douglas. 
Douglas, kalbėdamas per radiją, pareiškė, kad 
„kol bet kuri tauta turės suvereną teise, sprę
sti karo ar taikos klausimą, tol nebus abso
liučios garantijos taikai išlaikyti“.

Walace sako, kad „kiekvienas viešosios opi
nijos vadas, kuris stengiasi galvoti logiškai, 
gali prieiti prie tų pačių išvadų“.

Britai paneigia
Britų vyr. karo būstinė Kaire oficialiai pa

neigia, gandus, kurie buvo pasklidę Irake, kad 
tūkstančiai lenkų karių esą atgabenti į krantą 
ir kad karo departamentas užimąs kai kurias 
karo stovyklas.

Panegiamas ir JAV karių išlaipinimas prie 
Basros.

Paneigia ir Sovietai
Tassas dementuoja Ankaros radijo/paskeįb- 

tą žinią iš Atėnų, jog žymūs sovietinės ka
riuomenės kontingentai atvykę į Albaniją ir 
Jugoslaviją ir įkurdinti ištisai Graikijos sie
nos.

Prancūzų spaudos aktualijos
— DP problemos vis dar kelia įvairių vak. 

Europos kraštų politikams nemaža rūpesčių. 
Kaip žinoma, Londone neseniai vyko pasita
rimai DP reikalais ir jais bus tariamasi ru
denį prasidedančioje UN organizacijos sesi
joje. Nenuostabu,, kad liepos antroje pusėje 
ar kiek vėliau UN nariai gaus susipažinti pa
rengtą raportą DP reikalais. Jame numatyta 
specialios organizacijos DP reikalams sudary
mas.

Kaip .savo vedamajame pastebi „Le Mon
de“, naujos organizacijos būstinė būsianti 
Eurppoje. Esą pasireiškę nuomonių skirtumų 
dėl organizacijos finansavimo. Dienraštis nu
rodo, kad pabėgėlius reikia skubiai kurdintl 
naujuose židiniuose — iš viso, esą, tenką lin
kėti, kad šioji problema būtų skubiai ir vi
sumoje išspręsta.

— Apie sovietų vedamą savo zonoje Vo
kietijoje politiką, pagal New Yorko Herald 
Tribune, prancūzų „Le Monde“ patiekia gen. 
•Sokolovskio pasisakymą. Tai esąs pirmasis 
toks oficialus sovietų pasisakymas. Sovietų 
generolas pabrėžia, kad Sov. Rusija paruošus 
planus pasiųsti Vokietijon įvairius gaminius, 
pav., šilką, linus, tabaką ir milijoną tonų an
tracito pramonės lygiui sovietų zonoje pakel
ti. Jau vedamos tuo tikslu prekybos derybos 
su Norvegija, Švedija, Austrija, Belgija, Če
koslovakija ir Bulgarija. Pagal Sokolovskį, 
per pirmuosius tris šių metų mėnesius gamyba 
sovietų zonoje pakilusi ligi 2 milijardų mar
kių. Į klausimą, kodėl taip maža prekių esą 
apyvartoje, gen. Sokolovskis paaiškinęs, kad 
vokiečiai privalėtų pasinaudoti prekėmis, ku
rios Čekoslovakijoje, Lenkijoje ar kituose 
kraštuose aptarnaujančios juodosjps rinkos 
paklausas. Esą, rusai negalį atsisakyti nuo 
savo pretencijų į reparacijas, tačiau jie su
prantą, kad vokiečiams esą sunku sumokėti 
700 milijardų sumą, kuri reiškianti sugriovimų 
Sov. Rusijoje dydį. Pagaliau gen. Sokolovskis 
nurodo įdomų faktą, kad vokiečiams teks mo
kėti tik iš vienos sovietų zonos dalies, kitoji 
gi dalis gausianti paramą iš Rusijos biudžeto 
pusės.

— Artėjeant referendumui Lenkijoje ir 
opozicinei PSL (Mikolaičiko) partijai pasisa
kius, kad į vieną iš trijų klausimų (dėl antrų
jų parlamento rūmų panaikinimo) ji atsaky
sianti „ne“, vyriausybei artima spauda vis 
dažniau puola- PSL partiją bei jos politiką. 
Paryžiuje leidžiamas „Gazeta Polska“ straip
sny apie „nepatenkintųjų partiją“ smarkiai

puola „reakcijos bendradarbius“ ir patį Miko- 
laičiką, kuris mobilizuojąs aplink save visus 
nepatenkintuosios — pradedant didžiausiais 
žemvaldžiais ir kapitalistais ir baigiant ende- 
kais ir NSZ grupėmis. Tik partiniai , interesai, 
esą, padiktavę PSL jos laikyseną, gi pati tau
ta visai reakcijai 3 kart atsakysianti „ne“. 
Tas pats dienraštis kitos dienos numery ve
damajame vėl aštriai pasisako prieš PSL, kuri 
savo šalininkus kvietusi nedalyvauti ūkininkų 
šventėje birželio 9 d. Tai vienybės skaldy
mas, nesantaikos atmosferos skleidimas, par
tinių aistrų kėlimas — tokie štai kaltinimai 
beriami Mikolaičiko partijos adresu. Esą, be 
šios partijos žmonių darbininkai su ūkinin
kais pravedą žemės reformą, sukūrę kariuo
menę, įtvirtinę liaudies valdžią ir pan. Esą, 
iš visų lenkų silpnybių pasinaudosią vokie
čiai, turį „žymių globėjų“, į Kuriuos apeliuoją 
ir Arciševskis, Andersas bei kiti. Ir čia da
roma išvada, kad tų globėjų naudai kaip tik 
ir dirbanti PSL.

■— Paskutinės Mussolinio dienos pastaruo
ju metu kelia nemažą spaudos dėmesį. Be 
„Neue Auslese“ (6 nr.), visa eilė laikraščių 
įsidėjo straipsnius apie tų dienų įvykius Mi
lane ir ties Como ežeru. „Figaro“ viename 
paskutiniųjų numerių deda įdomų pasikalbė
jimą su Italijos viceministeriu Marazza, žmo
gum, kuris vedė derybas su Mussoliniu. Jis 
kalbėjosi su Italijos diktatoriumi kardinolo 
Schusterio bute balandžio 25 d. Mussolinis 
atrodęs blogai, buvo įpykęs. „Ką jus man pa
siūlysite?“, sušukęs. Marazza atsakęs: „Nie
ko, tik besąlyginę kapituliaciją“. Mussolini 
tuo metu metęs žvilgsnį į jį lydėjusius gene
rolus ir ministerius. Po to jis taręs: „Aš su
prantu, bet prieš tai aš noriu suvesti sąskai
tas su mane idšavusiais vokiečiais“. Viešbuty 
„Principe di Sevoia“ buvo susirinkę vokiečių 
kariškiai su diplomatais — jie paprašę kapi
tuliacijos be Dučės žinios. Apie Mussolinio 
sugavimą ir partizanų .įvykdytą nužudymą 
viceministeris paaiškino ir patikino, kad Mus- 
solinį nušovęs partizanas, veikęs prieš Išlais
vinimo Komiteto parėdymą, pagal kurį Mus
solinis turėjęs būti perduotas gyvas Komite
tui. Šis pasikalbėjimas vykęs mėnuliui švie
čiant Farnese rūmų terasoje. Milanas, dienos 
metu išjudintas monarchistų demonstracijų, 
šiuo metu buvo aptilęs. Gretimame salone 
monarchistai su respublikos šalininkais — re
ferendumo laimėtojais vedė džentelmeniškas 
ir aistrias diskusijas... Dipt
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