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MOSULKELIAS Hl
Laikraštis lietuviams

Sukaktuvinis mėnuo
Praėjusia birželis mums itin prisimintinas 

kaipo sukaktuvinis mėnuo. Paskutinių kele- 
rių metų bėgy, sakytum fatališkai, visi mūsų 
tautą skaudžiai palietę įvykiai nutiko vir bir
želyje: jame mes prieš septynetą metų aprau
dojome išplėštą laisvę, prieš šešetą — dau
gelį tūkstančių tautiečių su ašaromis ir baime 
palydėjome šaltuosna talimuosna rytuosna, 
vėl tuojau nuteriojimas mūsų tėvynės iš va
karų pakilusio rudojo imperializmo, pagaliau 
vėl siaubingų įvykių, kurie mus išstūmė iš 
savosios žemės, pirmųjų simptomų prieš 
dvejis metus pasireiškimas prasidėjo taip pat 
birželyje. O kas gi galėtų tvirtinti, kad šių 
metų birželis mūsų tėvynei neatnešė irgi 
naujų skaudžių smūgių?

Mes, tremtyje esantieji, praeitų metų bir
želyje pajutome jau kaip ir lūžį gerojon pu
sėn: nusimetę rudųjų uždėtą jungą, kurį lai
ką pagyvenę neaiškioje padėtyje, birželio mė
nesiui priartėjus pajutome aiškią ir konkre
čia UNRRA-os globą. Ir štai dabar, švenčiant 
tos globos metinę sukaktį ir balansuojant sa
vo kultūrinės veiklos aktyvą ir pasyvą, be 
didelių įrodinėjimų matosi aktyvus to lai
mėjimo balansas. Mokyklos, įvairūs kursai 
šių metų birželyje daugelyje vietovių šventė 
savo metines. Yra stovyklų, kur ir spauda 
praėjusiame birželyje turėjo savo vienokias 
ar kitokias sukaktis: siauresnės apimties sto
vykliniai informaciniai laikraštėliai atšventė 
savo metines sukaktuves, o štai pats pirmasis 
tremtyje, jau-pilnai sutvirtėjęs ir įgijęs tau
tiečių tarpe didelį pasitikėjimą, dienraštis 
„Mintis“ birželio 24 d. šventė šimtojo nume
rio sukatį. Šiuometiniame gyvenime tatai yra 
didelės reikšmės įvykis.

Kalbant pro domo sua, birželio mėnesį taip 
pat reikia atžymėti kaip sukaktuvinį. Juk ir 
Dilingeno lietuvių kolonija savo įsikūrimo da
tą skaito 1945 m. birželio 5 dieną, kai tuome
tiniam komitetui pavyko, gavus malonų 
UNRRA-os sutikimą, arti šimtas lietuvių 
ištraukti iš nepakenčiamų bendro įvairių tau
tybių lagerio sąlygų ir apgyvendinti puikiose 
Konvikt vienuolyno salėse. Po to sekė tvar
kymosi savaitės, naujų pamatų dėjimas atei
čiai, kad būtų galima priglausti daugiau tau
tiečių, kurių dar daugelis neturėjo pastovios 
vietovės, pakenčiamų gyvenimo sąlygų. Gale 
birželio čia jau suformuojama pradžios mo
kykla ir įvyksta kuklus pirmasis, be profe
sionalo dirigento, dainos ir tautinių šokių 
koncertas, padaręs saviesiems didelį džiaug
smą, o UNRRA-os ir karinės valdžios parei
gūnams nemažą įspūdį. Tą patį vakarą įvy
kęs jaukus pobūvis, kuriame dalyvavo veik 
visi šios dar mažos kolonijos gyventojai ir 
pusšimtis amerikiečių su vietiniu komendantu 
priešaky, vadovaujantiems asmenims sudarė 
tvirtą pagrindą savo numatytų uždavinių, sie
kiant bendro atstovaujamų tautiečių labo, įgy
vendinimui. Tatai visiškai pavyko, ir šiuo 
metu, kukliai paminint tas metines, džiugu 
konstatuoti, kad dilingeniečių lietuvių šeima 
anuometinių sudarytų gerų sąlygų dėka yra 
Išaugusi dešimteriopai. Ir dar ne viskas. 
Praėjusi? birželis yra sukatuvinis ir šiam lai
kraščiui. Savaime aišku, pirmojo numerio pa
sirodymo metinės sukaktuvės įvyks tik atei
nančio rugsėjo 1 d., bet jo leidimo sumany
mas, taip pat ir vardas, gimė praeitų metų 
birželio mėnesio pabaigoje. Tik atitinkamoms 
Įstaigoms, į kurias buvo kreiptasi, neturint 
dar reikalingų tuo reikalu instrukcijų, pir
mieji darytieji leidimui gauti žygiai nepavyko. 
Patarta dar kiek palaukti. Formalus leidimas 
leisti'' laikraštį gautas tik rugpiūčio mėnesį, 
kai Dilingeno lietuvių kolonija buvo gerokai 
pagausėjusi ir kai jau lengviau buvo galima 
parinkti ir trūkstamus Redakcinio Kolektyvo 
narius.

Tenka tikėtis, kad ateinantieji birželiai, 
bent i^ums tremtiniams, nebebus tokie skau
dūs kaip prieš keleris metus, — o juk vieną 
sykį turės išaušti ir tas birželis, kuriame ir 
liūdnas ir džiugias sukaktis galėsime švęsti 

. savoje išsiilgtoje tėvynėje.

JAV karo biudžetas 1947 metams
Vašingtonas, birželio 20 d. gert. Eisenho- 

weris kongrese pareiškė, kad, jo manymu, 
Vokietiją ir Japoniją reikia okupuoti mažiau
siai bent trejus metus. Tas paaiškėjęs po to, 
kad buvo kongresui patiektas 1947 metams 
karo biudžetas, sudarąs 500 milijonų dolerių, 
nes esą reikalinga išlaikyti kariuomenę. Oku
pacija iš viso galinti tęstis 5 ar net 10 metų. 
• Gen. Eisenhoweris ir gen. major. Leslie 
R. Groves, atominės energijos projekto vir
šininkas, įspėjo kongresą, kad atominės bom
bos paslaptis šiuo metu nebūtų atidengta.

Amerika - tauių ir žmogaus
laisvių saugotoja

Laisvės ir demokratijos šalis - Jungtinės Amerikos Valstybės - 
šiandien švenčia savo laisvės 170 metų sukaktuves

Kietos ir sunkios, o dažnai ir beviltiškos 
buvo pirmųjų kolonistų dienos Naujajame Pa
saulyje, Amerikoje, septynioliktojo amžiaus 
pradžioje. Jos tačiau neįstengė palaužti šiųjų 
ateivių pasiryžimo susikurti čia naują tėvynę, 
nes daugeliui jų senoji tėvynė reiškė nelaisvę 
ir persekiojimą dėl religinių įsitikinimų ar 
politinių pažiūrų. Naujasis kraštas su savo 
neišmatuojamais turtais priglaudė juos visus 
ir teikė jiems neribotas galimybes siekti savo 
idealų — laimės ir laisvės.

Anais laikais Amerika nebuvo katilas, kuris 
į vieną vienalytę masę, sulydytų naujuosius 
savo gyventojus, užmiršus savo skirtingą kal
bą ir papročius, atsineštus iš savo .senosios 
tėvynės. Užtat ateiviai grupuodavosi daugiau 
savo tautinėmis grupėmis, įsteigiančiomis at
skiras kolonijas, kurios pamažu užmezgė vėl 
ryšius su savo Europos kraštais, kartais net 
formaliai jiems priklausydamos. Tie ryšiai 
betgi buvo daugiau simbolinis, ne praktinis 
dalykas. Ano meto susisiekimo ir susižinoji
mo sąlygose, kada nebuvo telegrafo ar radi
jo, lėktuvo ar garlaivio, kitaip ir būti negalė
jo. Taip, sakysim, po pusantro šimto metų, 
angliškosiose kolonijose gyventojų skaičiui 
pakilus iki 3 milijonų, aukštasis apeliacinis 
teismas, parlamentas, ministerial ir karalius 
buvo antrapus vandenyno — Anglijoje. Atsi
tikus kam nors Amerikoje, pirmoji žinia Ang
liją tepsiekdavo vos po šešeto savaičių, o kol

Today, 4 th July 1946 — the United States of America, celebra
tes the 170 th Anniversary of their Independence.

The Lithuanian Displaced Persons Express their gratitude to the 
people of America — because — we know in the battle that was 
won — then the mastery of their forces ■— they were fighting for 
more than Victory — a new world freedom — and an enduring 
peace.

We Salute you — AMERICA — the home of the free and land 
of the brave.

Aniri metai UNRRAos globoje
Team 308 veikla. Rašo W. R. CulHmore.

Šio lietuvių laikraščio redaktorius buvo 
paprašęs mane parašyti pranešimą apie UN- 
RRA-os veiklą, susijusią su DP stovyklomis, 
kurios yra 308 Team kontroliuojamos.

Man labai malonu konstatuoti įžangą an
truosius UNRRA-os veikimo metus. Ir tai ge
rai yra pažvelgti atgal, pasididžiuoti tais nu
veiktais darbais, kurie teikia pasiryžimo to
limesniems geriem? darbams.'

Pažvelgsų į praeitus metus ir prisiminus 
visas tas sudėtingas žmoniškąsias problemas 
ir medžiaginius sunkumus, kurie- iškildavo 
prieš mus, iškyla man dvi mintys. Jos yra 
šios: pirmoji yra ta, kad beveik neturėdami 
jokių priemonių ir aprūpinimo ir nežiūrint 
visokių kitokių trūkumų, palaipsniui mes su
kūrėme gerai organizuotas stovyklas, kuriose 
gausūs benamiai žmonės galėjo reliatyviai 
patenkinamai gyventi, belaukdami politinky 
ir ekonominio savo būsimo gyvenimo išryš
kėjimo.

Peržvelgiant tuos atsiekimus, antroji min
tis parodo man, kad didžiausia duokle prisi
dėjo patys Displaced Persons, ypač stovyklų 
vadovai, administracinis personalas ir pa- 
prasteiji darbininkai, nes jie puikiai bendra
darbiavo kartu su mumis.

Be jų tinkamos ir rimtos paramos UNRRA- 
os Team būtų maža teatsiekęs!

Tebūna leista mums konstatuoti tuos prin
cipinius dalykus, kuriuos mes rūpestingai su
planavome ir tinkamai išvystėme.

Sveikata. Kiekviena iš šešių stovyklų turi 
savo klinikas su specializuotu personalu ir 
pritaikintomis priemonėmis. Rimtai sergan

sugrįždavo į ten atsakymas ar bet kuris val
džios nutarimas — praslinkdavo trys-šeši mė
nesiai. Karalius kolonijų niekada nebuvo ap
lankęs, parlamento narių ir minjsterių dau
guma taip pat. Tad leidžiami įstatymai ar 
daromi sprendimai liesdavo kraštą, kurio pa
tys valdytojai ir sprendėjai nepažino ir maža 
ką apie jį žinodavo.

Atsineštasis laisvės troškimas tokiose są
lygose, savaime aišku, negalėjo nestiprėti. Jis 
augo tuo labiau, kadangi gerbūviui kylant ko

lonijose, kurių aštuonioliktojo amžiaus vidu
ryje Anglija turėjo jau trylika, pati metropo
lija ėmė stengtis ieškoti vis daugiau sau ma
terialinės naudos. Dėl to ilgainiui vis labiau 
brendo ir kilo visiškos nepriklausomybės min
tis, kaip neišvengiama būtinybė. Pagaliau kra'- 
tas ėmė jos laukti, kaip dirva artojo žagrės, 
pavasario vėjui dvelkiant, ar prip'umpę pum
purai pirmojo šilto lietaus. Anglijos įtaką jos 
amerikinėse kolonijose, davusiose pradžia da
bartinėms Jungtinėms Amerikos Valstybėms, 
smarkiau palaužė »jos dalyvavimas septynerių 
metų kare (1756-63), kuris toms kolonijoms 
užtraukė skolų, iš jų pareikalavo pinigų ir 
žmonių. Tačiau aukščiausias įtampos laipsnis 
buvo pasiektas po keliolikos metų, kada Ang
lija, norėdama pataisyti savo finansus, visoms 
kolonijoms, tuo pačiu ir Amerikai, uždėjo 
naują naštą — įvedė žyminį mokestį. Kolo
nijos šioms užmačioms atvirai pasipriešina, ir 

tiems pacientams turime mūsų DP ligoninę 
Dilingene su 350 lovų, piftnaklasirię medici
nos ir slaugymo personalu, ir moderniškus, 
gydymui reikalingus įrankius. Be kitų svei
katai reikalingų priemonių, turime gimdymo 
skyrių, vaikų kliniką ir specialią dietinę vir
tuvę.

Užsiėmimas. Iš bendro 5000 DP skaičiaus, 
apytikrais duomenimis nuolatinį darbą dir
bančiųjų yra 1.450 ir nenuolat dirbančiųjų 
priskaitoma 1600 asmenų: Suprantama, jog 
šių dirbančiųjų dauguma atlięka darbą savo 
stovyklose, pradedant administraciniu bei 
kultūriniu darbu ir baigiant statybų užlai
kymu, daržovių auginimu, sanitarine priežiū
ra, policija, gaisrininkais bei visokiu kitokiu 
vidiniu darbu.' •

Dirbtuvės. Kur tik buvo galima, jos yra 
išplėstos ir pagerintos. Šiuo metu veikia siu
vyklos, batų ir laikrodžių taisymo dirbtuvės, 
kirpyklos, stalių dirbtuvės, kalvė ir fotogra
fijos studija. Gerai veikia neseniai mūsų sto
vyklose įrengtos krautuvės, kur bus galima 
pagal nustatytus taškus stovykliniais pini
gais nusipirkti. Tačiau bus bene sėkmingiau
sias mūsų žingsnis — tai auto parko ir auto 
taisymo dirbtuvių įsteigimas, nes šia pagal
bine priemone nugalimi visi mašinų ir įren
gimų sunkumai.
, Švietimas. Švietimo reikalai yra pasigėrė
tinai geri. Šioje srityje veikia praktiški siu
vimo, radijo taisymo ir šoferių paruošimo kur
sai. Kartu veikia jaunimui ir suaugusiems 
mokyklos, kuriose gerai kvalifikuotų moky
tojų dėstomi akademiniai dalykai Yra įsteig

1776 to. liepos 4 d. kontinentiniame jungtinių 
kolonijų kongrese paskelbiamas nepriklauso
mybės įstatymas — gimsta Jungtinės Ameri
kos Valstybės. Tarp šio laisvės paskelbimo ir 
jos galutinio pripažinimo praeina septyneri 
kruvino karo metai, bet taikos sutartis, pasi
rašyta 1783 m. rugsėjo 3 d., užfiksuoja pir
mąjį naujosios amerikiečių tautos laimėjimą.

Kol pavyksta, pašalinus nepriklausomy
bės karo žymes, pravesti krašto viduje didžią
sias socialines reformas (vergijos panaikini
mą ir p.), kol pagaliau Jungtinės Valstybės 
tampa pirmaeile ir dominuojančia pasaulio 
valstybe, amerikiečiai sudeda nepaprastai daug 
aukų ir išgyvena ne vieną sunkų karą, kurių 
tačiau nėra nė vieno pralošusi. Tai gal svar
biausia dėl to, kad jais amerikiečiai niekada 
nėra siekę pasaulį ginklu užvaldyti, tautas pa
vergti ir imperijas steigti. Priešingai, Jung
tinės Amerikos Valstybės, kaip taisyklė, vi
suomet stodavo nuskriaustųjų ir pavergtųjų 
pusėn, skelbdama pasauliui vergijos naikini
mą, laisvą tautų apsisprendimą, tikrąją de- 
ęaokratiją, pagrindines, žmogaus laisves, vi
suotinę taiką. Pats Aukščiausiasis laimina 
kovą, vedamą tikruoju Jo paskelbtų tiesos 
ir gėrio idealų vardu.

Mus, lietuvius, su amerikiečių tauta, šian
dien švenčiančia savo laisvės 170 metų sukak
tuves, jungia ypatingi ryšiai. Jungtinės Vals
tybės, suteikusios savo žemėje antrąją tėvynę 
.milijonui mūsų tautiečių, arba ketvirtadaliui 
visos lietuvių tautos, mums yra po Lietuvos 
artimiausias kraštas pasaulyje. Jį tokiu daro 
ne tik kraujo giminystė, bet ir mūsų tautiečių 
įnašas į bendruosius amerikiečių laimėjimus 
Antra vertus, su dėkingumu prisimindami 
amerikiečių moralinę ir materialinę paramą, 
padėjusią 1918 metais atkurti nepriklausomą 
Lietuvą, kurios ir dabartinę būklę JAV Pre
zidentas F. D. Robseweltas charakterizavo tik 
laikiniu jos suverenumo sustabdymu, esame 
įsitikinę, kad ir tolesnį lietuvių tautos likimą 
teišspręs tik Amerikos sūnūs. Tą mūsų įsiti
kinimą paremia jų šimtmetinės tradicijos ko
voti už tautų laisvę ir demokratiją ir stiprina 
daugkartiniai jų vadų pasisakymai, nurodą 
geros valios žmonijai kelią iš dabartinės klai
kumos pakilti.

ta centrinė biblioteka, kurioje gaunama moks
lo ir beletristinių knygų pasiskolinti.

Parengimai. Trys didžiosios mūsų stovyk
los turi savo teatrus, kur visada būna ren
giami dideli ir nuotaikingi pasilinksminimai 
— rimti koncertai, išpildomi talentingų mu
zikų ir dainininkų, arba paprasti vaikų pasi
rodymai.

Daugelis kitokių pasirodymų būna organi
zuojami atitinkamomis progomis, šventės, pa
radai, pobūviai, tautiniai ir 1.1.

Su fizine energija, žinoma, būna nuolatiniai 
futbolo, tinklinio ir stalo teniso žaidimai, ne
kalbant apie šachmatininkų protines mankš
tas!

Religija. Dvasiniai žmonių reikalai yra la
bai respektuojami. Skirtingi religiniai patar
navimai atliekami keliaujančių dvasininkų. 
Regularios apeigos atliekamos vokiečių baž
nyčiose, jei stovyklose rtėbūna įrengtų koply
čių.

Suprantama, kad tokiame trumpame 
straipsnyje negalima paliesti kitų svarbių 
veikimo sričių, kurias atlieka Team nariai (ir 
DP colegos).

Čia tenka pacituoti keletą pavyzdžių, ypač 
naudingų amatininkiškų projektų, kaip ga
myba puikių vasarinių moteriškų batelių, pa- 
lerinų, menininkams teptukų ir kitokių nau
dingų dalykų, kurie puikiai pagaminti su ri
botomis priemonėmis ir iš atliekamos prekių 
gabalėlių medžiagos.

Taip pat negalime nepaminėti kad ir ma
žiau į akis krintančių, bet gyvybinių darbų, 
kaip antai: asmeniškų patarimų, giminių pa- 

’ieškojimų ir jų subūrimo, repatriacijos ir dė
mesio atkreipimo į žmogaus pasireiškimus — 
gimimus, mirimus ir vedybas.

Taip pat paminėtinos tiesioginės rašinė
jimo bei telefonavimo pareigos; registracija

(Nukelta į 8 pusi.)
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Lietuvių gyvenimas

DP paroda Baden-Badene

MBst* Kelias__________________ 1946. VII. 4.

Tuo pačiu metu, kaip ir Schongau, Baden- 
Badene taip pat vyko DP darbo ir meno paro
dą, kurioje lietuviai buvo įsirengę savo sky
rių. Nedidelės šiai parodai skirtas patalpas 
teko dalinti į penkias dalis, nes joje savo sky
rius be lietuvių dar turėjo latviai, estai, ukrai
niečiai atskirai ir kitos likusios tautybės ben
drai. Šios parodos lietuviškame skyriue buvo 
išstatyti dvidešimts devyni skirtingi kūriniai, 
kuriuos jau ištrėmime sukūrė dvylika mūsų 
dailininkų. Be to, lietuviškas skyrius buvo 
papildytas liaudies meno eksponatais ir liau
dies dirbiniais.

Vadovavęs šios parodos suorganizavimui, 
prof. V. K. Jonynas' pareiškė, kad organizato
riai, norėdami išlaikyti bendrą europinį pa
našių parodų saiką, ^usilaikė nuo eksponatų 
perkrovimo ir lankytojams pateikė tik pačius 
būdingiausius ir geriausius kūrinius, kurie ga
lėtų supažindinti lankytojus su lietuviškuoju 
menu. Kūrinių galima buvo pateikti žymiai 
daugiau, tačiau sugrūsti krūvon, jie būtų ap
sunkinę bendrą vaizdą ir nedavę reikiamų re
zultatų.

Kaip atrodo, kitos tautybės to saikingumo 
nesilaikė dėl to jų skyriai šioje parodoje buvo 
tiesiog perkrauti tiek paveikslais tiek dirbi
niais ir todėl daugiau priminė krautuvę, bet 
ne meno parodą.

Nuo pat parodos atidarymo (2. VI.) iki jos 
uždarymo (23. VI.), joje nuolatos buvo gausu

MEMINGENAS
Be leidžiamo lietuvių visuomenės dienraš

čio „Mintis“, Memingeno stovyklose dar yra 
leidžiamas sieninis, savaitinis, satyros — ju
moro laikraštis „Vapsva“. „Vapsvos“ pirmas 
numeris išleistas balandžio 1-sios proga. Pas
taruoju laiku jis virto savaitiniu ir jau išleista 
6 numeriai.

Stovyklos gyventojai reiškia pasitenkini
mą, nes „Vapsva“ yra lyg pirmasis skambutis, 
įspėjąs dėl įvairių stovyklos negerovių bei 
nukrypimų. Iki šiol laikraštis išlaikė santū
rumą ir išvengė bet kokių asmeniškumų, 
šmeižtų bei kiršinimų. „Vapsvą“ redaguoja 
tūlas Uknolis. A.
FREIBURGAS

1946 m.‘ birželio 10 d. Waldsee salėje įvy
ko vietos Liet. Raudonojo Kryžiaus skyriaus 
narių ir svečių susirinkimas, pirmininkaujant 
prof. D. Krivickui. Skyriaus pirmin. inž. Ja
saitis padarė platų pranešimą apie nuveiktus 
darbus. Birželio 12 d. toje pačioje salėje įvy
ko vietos kolonijos susirinkimas. Jame pirm, 
miškų inž.' Viliušis išsamiai apibūdino komi
teto veiklą. Iš jo pranešimo paaiškėjo, kad 
kolonija didėja. Dabar joje yra 246 asmenys 
(132 vyrai, 84 moterys ir 30 vaikų). Komite
tui labai padėjo. įgaliotiniai, kurie rūpinasi 
atskirais specifiniais klausimais; pav., meno 
reikalams įgal. prof. Jonynas tvarko parodų 
reikalus Baden-Badene, inž. Kmitas įsteigė 
DP krautuvę, prof. Kaulinaitis atstovauja ben
druomenę pas prancūzų karinę valdžią ir t. p. 
Prie UNRRA veikia irgi lietuvių atstovas p. 
Jablonskis darbo reikalams. Komiteto pastan
gomis įsteigta pradžios mokykla, kuri seniai 
išleido pirmąją laidą. Buvo rūpintasi išleisti 
laikraštį, nes visoje prancūzų zonoje nėra nė 
vieno liet, laikraščio, bet negauta leidimo. Po 

lankytojų. Vartant svečių knygą atrodo, kad 
parodą daugiausia lankė prancūzai ir vokie
čiai. Tačiau tarp lankytojų atrandama įvai
riausių kitų Europos kraštų atstovų, kurie 
nuolatos atvyksta į Baden-Badeną, kaip pran
cūzų zonos administracinį centrą. Galimas 
daiktas, kad prie parodos lankytojų gausumo 
ir tas faktas, jog tuo pačiu laiku ir tuose pa
čiuose rūmuose vyko paroda „Prancūzija-Ba- 
denas“, skirta pavaizduoti tuos ryšius, kurie 
istorijos bėgyje rišo Badeno sritį su prancūzų 
tauta.

Ta pati UNRRA Team 206, kuri šią parodą 
suorganizavo, dabar imasi iniciatyvos suor
ganizuoti didelio masto DP meno ir darbo 
parodą Prancūzijos sostinėje Paryžiuje, o vė
liau Briuselyje ir Londone. Taip pat norima 
tą parodą vėliau perkelti ir į Naujorką. Iš 
Paryžiaus jau yra gauti visi reikalingi suti
kimai ir paroda ten įvyks vasaros pabaigoje. 
Kaip savo atsišaukime yra paskelbęs prof. V. 
K. Jonynas, tos parodos branduolį sudarys 
Schongau ir Baden-Badeno parodų ekspona
tai, papildyti naujais eksponatais, kurių rin
kimo akcija turi prasidėti visose lietuvių sto
vyklose. Sėkmingesniam darbui yra rekomen
duojama stovyklose sudaryti specialias komi
sijas, kurios nedelsdamos imtųsi reikalingo 
darbo ir palaikytų kontaktą su parodos or
ganizaciniu komitetu (V. K. Jonynas, Frei
burg i. Br., Zasiusstr. 122). rv.

to p. Jablonskis paaiškino, kad ateityje at
vykstantiems nuolat gyventi Freiburgan rei
kia atlikti nemaža formalumų leidimui jame 
apsigyventi, nes šis miestas yra uždaras, be 
to, reikia turėti nuolatinį darbą (studentų tas 
nuostatas neliečia).

Pabaigai įvyko viešas vieno kolonijos na
rio bylos svarstjįjnas. Dauguma balsų jis bu
vo pašalintas iš bendruomenės narių tarpo, 
nutraukiant jam materialinę paramą.

VEIDENAS
Sukaktuvių proga, birželio 14 d. stovyklos 

rajone buvo pusiau stiebo pakelta tautinė vė
liava. Iškilmingasis posėdis surengtas birže
lio 16 d. stovyklos salėje. Čia turiningomis 
paskaitomis buvo nušviesta kruvinas lietuvių 
tautoš kelias paskutiniųjų kelerių metų bū
vyje. Prisiminus lietuvius karo belaisvius, 
pasiryžta jiems teikti visokeriopą ir paramą, 
kiek tik leidžia turimi ištekliai. Iškilmingasis 
posėdis baigtas jaudinančiu ir dienos prasmę 
vaizdžiausiai išreiškiančiu Tautos F’mnu.

J. V. 
ETTENHEIMMIUNSTERIS

Gražiame Ettenheimmūnster kaimely (Kr. 
Lahr), dideliame vasarnamy, jau kuris laikas 
yra įsikūrusi mažytė pabaltijiečių stovykla, 
kurioje gyvena 28 lietuviai ir apie tiek pat 
latvių. Stovyklai vadovauja ir, nedarydamas 
išimčių, tėviškai rūpinasi stovyklos gyvento
jais p. Heitmanis. Stovyklos ūkio reikalais 
rūpinasi bei juos veda teisin. p. Eug. Rozal- 
jevas. Birželio 9 d. padarytame lietuvių ^su
sirinkime išrinktas lietuvių seniūnas p. J. Au
gis, kuris iš pirmųjų dienų susirūpino apleistą 
stovyklos kultūrinį gyvenimą, pradėdamas 
organizuoti šoferių kursus, nes norinčių mo
kytis atsirado gana daug. Kursų steigimui 

svarbiausi žingsniai jau padaryti, susitariant 
su vietoje esančios mašinų bei motorų re
monto dirbtuvės savininku, kuris mielai su
tiko teoriškai bei praktiškai mus mokyti. Lau
kiama tik UNRRA-os sutikimo.

Stovyklietis
MANHEIMAS

Š. m. birželio 1 dieną susirinko paskirtieji 
iš įvairių stovyklų — lietuvi^, latvių, estų, 
lenkų ir ukrainiečių — DP asmenys į UNRRA 
Vocational Technical Training School II-rą 
laidą. Lietuvių yra 14 klausytojų iš Wiurz- 
burgo ir Seligenštadto stovyklų.

Mokslas tęsiasi 1 mėnesį. Taigi, liepos 6 d. 
jau pradės darbą III-ji laida.

Veikia šie skyriai: 1. Sveisavimo: a) Elek
tros ir b) Acetyleno; 2. Šaltkalvių; 3. Kalvių; 
4. Batsiuvių; 5. Stalių; 6. Tekintojų. Ši mo
kykla veikia buvusios vokiečių panašios mo
kyklos patalpose. Kas dieną 8 darbo valandos.

Čia reikia turėti tik gerų norų ir pasiry
žimo, nes darbo įrankių ir kitokių mokslo 
priemonių yra pakankamai. Kad ir trumpas 
laikas, bet pramokti galima, o kartais atei
tyje bus galima,pasinaudoti įgytomis žiniomis.

Visi mokiniai (jų čia yra įvairaus amžiaus) 
gyvena čia pat prie mokyklos — bendrabu
tyje (lietuviai gyvename vienoje patalpoje). 
Čia pat ir valgykla, kurioje nustatyta laiku 
duodami pusryčiai, pietūs ir vakarienė.

Maistą ir visą aprūpinimą teikia UNRRA. 
Maistas pagamintas skoningai ir pakankamam 
kieky. Du kart savaitėje veikia mokyklos ki
no. Tvarka iš viso griežta. Lietuviams, no
rintiems įsigyti arba pagilinti žinias specialy
bėje, patartina susirūpinti čia patekti.

Gaila, kad iš viso Manheime nėra lietuvių 
stovyklos, tai jaučiamės lyg vieni. Pradėjome 
gauti ir spaudos, kas labai džiugu. Šiuo laiku 
mokyki, direktorium yra p. Alfred Larsen, la
bai malonus, nors ir griežtas amerikietis.

Klausytojas E. Zk.

Šio vykioj e gyvena vien tik vyrai
Retai kam težinoma, kad š. m. kovo vidu

ryje švariame Borghorsto miestelyje įsikūrė 
nauja lietuvių, grįžusiųjų iš Belgijos, stovykla, 
kurios gyventojai naudojasi DP teisėmis. Ji 
būdinga, tuo, kad gyvena vien tik vyrai, o 
moterų ir, aplamai, šeimų nėra.

Visi vyrai supranta esamą padėtį ir su no
ru pildo anglų vadovybės nurodymus. Šis pa
dėties supratimas ypačiai išryškėju~tada, kai 
anglų kar. vadovybės buvo pageidauta, kad 
vyrai jungtųsi į darbą Vos mėnesiui pras
linkus nuo grįžimo, daugelis vyrų stojo prie 
darbų. Šiuo metu veikia kelios darbo grupės, 

kurių didžiausia — Miunsterio grupė. Joje 
dirba 35% bendro skaičiaus. Čia vyrai dirba 
prie įvairių darbų, vieni mokosi, kiti gilina 
specialybės žinias. Antroji grupė apie 30% 
— ūkio darbininkai, dirbantieji pas vietos 
ūkininkus. Likusį kiekį sudaro vid. tvarkos 
personalas, invalidai, jaunimas, šoferiai ir 
kiti asmens, kurie laukia darbo pagal savo 
specialybes. Visai nedirbančiųjų stovykloje 
veik nėra. Dirbantieji gauna žymiai padidintą 
maistą, turi pirmenybę rūbų gavime ir p.

Veikia iš 35 vyrų choras, p. Saulyčio ve
damas. Pirmas privataus pobūdžio koncertas 
įvyko Grevene gegužės 18 d. Kiek vėliau, 
gegužės 31 d., choras koncertavo vietos gy
ventojams. Kas sekmadienis choras gieda 
liet, pamaldose. Ne mažas stovyklai trūkumas

Tautinių dainų ir šokių vakaras
Margame ir judriame Dilingeno lietuvių 

kolonijos gyvenime tenka atžymėti dar vieną 
puikiai pavykusį kultūrinį parengimą. Tai 
buvo š. m. birželio 29 d. surengtas tautinių 
dainų ir šokių vakaras. Jo programoje pa
sirodė p. J. Zdanavičiaus vedamas vietinis 
mišrasis choras ir p. Br. Macevičiaus tautinių 
šokių trupė. Kelias dainas solo su choru pa
dainavo p. p. Bakūnas, Peškienė, Cerkesaitė 
ir Kaulinis

Visa vakaro programa buvo klausytojų 
ypatingai šiltai sutikta, nes ji — sava, lietu
viška, o tuo pačiu maloni ir artima. Dau
giau tokių vakarų!
ŠLEZVIGAS
• Birželio 8 d. Neumiunsterio priemiestyje 
įvyko skaudi nelaimė. Lengvąja mašina va
žiavę keturi lietuviai iš Šlezvigo miesto susi
dūrė su sunkvežimių. Visi keturi sužeisti. 
Viena iš jų — 16 metų moksleivė Eugenija 
■Kronaitė nuo žaizdų mirė. Jos kūnas par
vežtas į Šlezvigą ir čia iškilmingai palaidotas, 
dalyvaujant viso apskrities lietuviams, grupei 
neumiunsteriečių (nes velionė mokėsi Neu
miunsterio lietuvių progimnazijoje) ir dauge
liui šlezvigiečių latvių, estų, lenkų ir UNRRA. 
Per mišias katalikų bažnyčioje už velionę gie
dojo tuo laiku Šlezvige viešėjęs „Tėvynės Gar
sų“ ansamblio choras ir solistė Stonienė. Ant 
jos kapo sudėta apie 40 vainikų nuo lietuvių, 
UNRRA ir kitų tautų ir pasakytos kelios at
sisveikinimo kalbos.
® Birželio 12 d. į Šlezvigą buvo atvykęs iš 
Neuštadto „Tėvynės Garsų“ ansamblis. Mie
sto teatro-operetės salėje suruošė koncertą ir 
vaidino J. Krumino vieno veiksmo vaizdelį 
„Pabaigtuvės“. Publikos buvo pilna salė; apie 
pusę jos nelietuvių.
• Tolko lietuvių stovyklos aikštės viduryje
supiltas didokas piliakalnis ir ant jo išmūryta 
Gedimino pilies miniatiūra. -tk- 

yra tai, kad čia nėra lietuvio kunigo. (At
kreiptinas dvasiškių vadovybės dėmesys. Red.) 
Vietinės spaudos nėra. Ją pavaduoja „Mūsų 
Kelias“, „Žiburiai“ ir kiti leidiniai, kurių sto
vykla gauna atitinkamą kiekį. Sportui vado
vauja p. St. Rudokas. Jau gauti sporto reik- 
mens, suteikę galimybę įsteigti futbolo, krep
šinio, stalo teniso komandas ir lengv. atleti
kos grupę.

Neseniai iš BALFo (Detmoldo kom-to) bu
vo gauta nežymus kiekis civ. rūbų. Ta proga 
Borghorsto vyrai reiškia nuoširdžią padėką.

Dėl praeityje sunkių gyvenimo sąlygų pa
lūžus sveikatai, gegužės pabaigoj mirė du 
bendro likimo draugai Alf. Veiverys ir Jul. 
Rimkus, kurie palaidoti vietos kat. kapinėse. 
Jų palydėti teikėsi iš Greveno atvykti tenykš
tės lietuvių stovyklos klebonas.

Grįžus iš Belgijos ir kuriantis naujojoj vie
tovėj, stovyklai pasiėmė vadovauti p. Gece- 
vičius, kurio dėka šiandien stovykla savo 
drausme, susiklausymu ir draugiškumu tolį 
aplenkė kitas kai mynines stovyklas. Čia vy
rauja bendro susiklausymo ir nuoširdaus 
draugiškumo dvasia. Užtat iš anglų vadovy
bės gauta atitinkama atestacija — Borghorsto 
stovykla laikoma geriausiai susitvarkiusia vi
soje anglų zonoje.

Stasys Judrėnas

(15) Balys Gaidžiuhas

Pakeliui | mirtį
Mūsų kasdieninės dienos 

Laridsberge
Prižiūrėtojo teigimas, kad už gadinimą 

kalėjimo turto bus įkištas ilgam laikui į kar
cerį — buvo realus ir daug sakąs grąsinimas. 
Grįžo tą dieną iš darbo beveik jau tik kitų 
kalinių padedamas. Jį iš darbovietės beveik 
nešte parnešė dr. D. ir greta ėjęs olandas 
studentas. Prašymas palikti bent dieną kalė
jime pailsėti ir pasveikti nieko nepadėjo. Ry
tą vėl išvarė į darbą. Jau ir į darbą eidamas 
pradėjo skųstis, kad eina kaip ne savo kojo
mis, kad akyse maišosi dūmų kamuoliai. Dar
bovietėje prie mūsų tas pats prižiūrėtojas, 
kuris po vakarykštės įsiutimo dienos buvo at- 
Bileidęs ir sušvelnėjęs, pasakė, kad V. akyse 
jis aiškiai mato mirtį ir kad jo dienos jau 
suskaitytos. Tą kalbą nugirdo ir pats V. Jis 
primygtinai teiravos, ką prižiūrėtojas sakė jo 
vardu. Visaip bandėm įtikinti, kad tai tik 
prižiūrėtojo kliedėjimas. Bet ligonį tas labai 
paveikė ir jis vis grįždavo prie to paties klau
simo. Iš darbo vėl buvo nešte parneštas. Ka
da vėl negalėjo pasilikti kalėjime, bijodamas 
sušalti vėl iš draugų gavo antklodės gaba
lą ir juo susisuko. Darbovietėje vėl prižiūrė
tojas išrengė ir apie tai pranešė kalėjimo na
mų tėvui inspektoriui. Namų tėvas apmušė, 
o inspektorius surašė aktą ir pasiuntė pro
kurorui tvirtinti, kad V. nubaustų 20 parų 
karcerio. Toks ilgas karceris, ypatingai žie-. 
mos metu, turint pakilusią temperatūrą sker
svėjuose, gaunant tik duonos ir šalto vandens, 
buvo sąmoningai išgalvotas peilis.

Vieną šeštadienį kaliniai kaltais kalė su
šalusią feroror fcfllte šalo. V. dažnai dejavo, 

kad su juo blogai, kad jis nebejaučiąs nei 
kojų nei rankų. Tą dieną, kaip kiekvieną 
šeštadienį, dirbome iki pusės dviejų. Grįž
tant į kalėjimą paprašė, kad jam padėtume, 
nes pats paeiti jau negalįs. Greta jo vėl at
sistojo dr. D.*ir olandas "studentas. Pusiaū- 
kely jis suklupo. Prižiūrėtojas dar apibarė, 
o jis šiek tiek atsigavęs, vėl išsijudino. Paėjo 
kokius penkiasdešimt metrų ir vėl suklupo. 
Mes, du kaliniai, ėję priekyje, paėmėme nešti 
ir už kojų. Tik keli žingsniai — ir dr. D. 
suriko, kad V. miršta. Su tais žodžiais jis 
užmetė galvą ir lūpose pasirodė smulkių pu
tų žymės. V. daugiau ne tik nieko nebepasa
kė, bet jau jam buvo nebebaisūs nei bet ko
kie grąsinimai nei skaudūs mušimai. Jis mirė 
pakeliui iš darbo. Mirė tokiose sąlygose, ko
kiose mirė tūkstančiai Vokietijos kalėjimuose 
kalinamų kalinių. Prižiūrėtojas kalinių ko
lonai, • nešant mirusį kalinį, liepė užsukti į 
pirmą pasitaikusį kjemą. Mes tada norėjome 
eiti gatvėmis ir visiems parodyti, kokiais me
todais mes esame žudomi. Mes norėjome ęiti, 
mirusį drauge nešdami, lyg su didžiuliais pla
katais ir vėliavomis, šaukdami visus sukilti 
prieš sužvėrėjusį rėžimą ir sužvėrėjusius žino-' 
nes. Bet mus įvarė į uždarą kiemą. Ten mi
rusį paguldėm, o mes visi nusiėmėm kepures 
ir atidavėm žiaurių kankinimų aukai pasku
tinę mūsų galimą atiduoti pagarbą. Po to iš 
kalėjimo atsirado dviejų kalinių traukiamas 
vežimėlis. Į jį paguldė mirusį, suvyniotą pa
klodėje, ir nuvežė. Mes kolonoje nuėjom už
pakalyje vežamojo neapsakomai graudžia 
procesija.

Vėliau paaiškėjo, ^kalėjimo administracija, 
kaip ir paprastai, dangstydama savo sukurto 
rėžimo pėdsakus,' pranešė: kalinys V. mirė 
širdies. smūgiui įvykus. Tai nekaltas sakinys. 
Bet po juo slėpėsi visa vokiškų kalėjimų bai
sybė. Apie V. mirtį mes tuoj per meistrą 
pranešėm lietuviams. Jam surengė galimai 

iškilmingesnes laidotuves, atvežė iš Berlyno 
kelis vainikus. Mes laiške prašėme, kad šį 
skaudų įvykį, o jų mūsų kalėjime kasdien 
kartodavosi, išnaudotų ginant ir aiškinant 
sunkią mūsų padėtį. Kaip vėliau paaiškėjo, 
į tuos mūsų prašymus buvo atsiliepta tikrai 
svariai. Iš Berlyno apie mūsų padėtį praneš
ta į Šveicariją reziduojančiam ministeriui. Sis 
tuoj atskiru raštu tai išdėstė Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus pirmininkui. Gi pasta
rasis, supratęs padėtį, apie tai atskira nota 
pranešė Ribentropui, tuometiniam Vokietijos 
užsienių reikalų ministeriui. Ta žinia mus 
ramino, kad su mumis gal nesielgs taip žiau
riai, kaip iki to laiko elgėsi. Bet kaip gyve
nimo praktika parodė, viskas ėjo toliau, kaip 
ir anksčiau buvo. Mus plūdo. ir mušė, kaip • 
mušę, mus susirgusių neleido pas gydytoją, 
o visą kalinių gydymą ir toliau vedė pats 
kalėjimo vyresnysis prižiūrėtojas. Pats rai
šiojo žaizdas, kada į jas jau įsimesdavo krau
jo užkrėtimas, pats darydavo , visokias, tik jam 
pačiam suprantamas operacijas. Tokia gy
dymo auka buvo ir .R., kurį begydydamas 
užkrėtė kraują. Ir kraują užkrėtęs dar vis 
'neleido pas gydytoją. Tik kada šis pradėjo 
tinti, nuvežė į ligoninę. Tiesa, tada R. svei
kata’ dar pasisekė atgauti, bet ribotas jėgas 
neabejotinai pakirto, ir vistiek teko keliauti 
į kapus.

Piovė kalinius prižiūrėtojai, piovė nenor
malios higienos sąlygos, bet dar labiau piovė 
ir kasdieninis badavimas. Buvo galima mie
goti blakių pilnoje celėje, turėti utėlių, į pirtį 
žiemos metu nuvarius plautis tik su šaltu 
vandeniu, bet nuolatinis badavimas daug aš
tresniu peiliu tiesiai po kaklu piovė. Oficialus 
Landsbergo kalėjimo dienos davihys sunkų 
darbą dirbančiam kaliniui, buvo apie 900 ka
lorijų. Bet tai buvo oficialus davinys. Iš jo 
turėjo gyventi kalėjimo administracija, kali
niai patarnautojai. Iš kaliniams skirto davi

nio prižiūrėtojai vogė ne tik sau, bet ir savo 
šeimoms. Todėl nuolatinis alkis vis labiau ir 
labiau kankino. Dieną kaliniai tik ir šnekė
davo apie maistą. Būdavo, pradėsi kokią te
ma, o vis sugrįši prie maisto klausimo. Naktį 
visi sapnavo duoną, ją valgė ir, pabudę ne
baigę valgyti, pykdavo, kad nei sapnuose ne
gali pasisotinti. Rudenį, kada jau buvo ka
samos bulvės ir vežamos į miestą grubiu ne
taisytu akmenų grindiniu, jų pribirėdavo. 
Kaliniai, eidami ar grįždami iš darbo, tas bul
ves rinko ir žalias tuoj valgė. Prižiūrėtojai 
siuto ir rinkti neleido. Jie vis prieš visuo
menę vaidino, kad kaliniai sotūs. Pasitaikius 
progai ir kuriam nutvėrus pašarinį runkelį, 
kiti pavydėjo, kad sučiupo tokį didelį laimikį. 

.Runkelis, kaip ir bulvės, buvo valgomas be 
jokio nulupimo. Nutverta morka ar sietinis 
buvo laikoma ypatingais skanėstais. Juos bu
vo galima lengvai keisti į prižiūrėtojų mu
šimą.

Vieną kartą aš ir mano draugai smarkiai 
užsigavome ant dviejų prancūzų. D^bovie- 
tėje jiems padėjome sugauti sužeistą katiną. 
Tą katiną jie tuoj užmušė ir, eidami pietų, 
nusinešė į būdą, kur mes visus šešis mėnesius 
valgydavom. Ten, esant žmoniškesniam pri-’ 
žiūrėtojui, kūrendavosi ugnis. Katinui tuoj 
nunėrė kailį ir jį įgrūdo į ugnį. Palaikę 15 
minučių, išsitraukė ir suvalgė. Vist, kurie 
padėjom gaudyti, tikėjomės gausią nors pa
ragauti. Mūsų galvojimu, tai buvo didelis ska
nėstas. Tos kiaulystės mes negalėjimo labai- 
ilgą laiką užmiršti. Dabar jį man ryškiai pri
mena, iki kokio laipsnio mes tada buvome 
alkani. Tada maistas blogėjo ir blogėjo. Kas
kart mažėjo ir mūsų pakirstos jėgos. Einan
čios dienos nešė sunkesnius ir sunkesnius rei
kalavimus. Jei laisvėje gyvenantiems neiš
vengiamai turėjo mažinti maisto davinį, tai 
ką bekalbėti apie kalinį, kuriam pirmiausia 
ir daugiausia nukerpa.

2
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Nuo Bismąrcko iki keturių zonų
Vokietija šiandien tyli dėl savo ateities li

kimo. Ji neturi balso, ji neturi tokios vyriau
sybės, kuriai pasaulis galėtų pasitikėti. Pa
galiau nėra nei vokiečių valstybės — yra tik 
4 nugalėtojų valdomi vokiečių žemės plotai 
— 4 zonos.- O vis dėlto „kiti“ dėl Vokietijos 
likimo labai daug kalba (viešai, dar daugiau 
slaptai). Ne tik kalba, bet'karštai ginčijasi 
ir net viens kitam dėl to reikalo grąsina.

Kodėl taip yra?
_ Paviršutiniškai pažiūrėjus, atrado, klausi

mas nėsąs toks sunkus. Vokietija nugalėta, 
jokių sutarčių su ja nėra — kaip padarysi taip 
bus gerai. Tai ko čia dar bartis? Iš tikrųjų 
yra visai kitaip. Vokietija balso neturi, bet 
ji (busimoji — ne Hitlerio) balsą turės. Vo
kietijos ateities klausimą bekeliant, savaime 
(neišvengiamai) iškils daug kitų švelnių, bet 
labai pribrendusių klausimų tiek vakaruose 
(Sįaaras, Reinas, Ruhras) tiek rytuose (Lenki
ja, Pabaltijo valstybės). Todėl yra tokių nuo
monių, kad tuo klausimu tartis butų lyg dar 

--ankštoka, — klausimas per „karštas“. Ir be 
jo daug „karštų“ neišspręstų klausimų yra 
pakibę ore. Tai dar per anksti esą „kaitinti“ 
atmosferą.

Kita vėl vertus, yra tokių partnerių, kurie 
tiesioginiai suinteresuoti galimai ilgiau palai
kyti neaiškią „keturių zonų padėtį“ ir tuo 
laiku už „geležinės užuolaidos“ taip „pasidar
buoti“, kad daug kur vokiečio, ar bent save 
vokiečiu prisipažįstančio, vėliau ir „su žibu
riu“ nebebūtų galima rasti (kad taip galima, 
net ir per trumpą laiką', padaryti — žinome 
mes gerai). Plius dar, žinoma, visokie „pato
bulinimai“ pramonės ir maisto produktų sri
tyje (Rytų Vokietija gi yra visos Vokietijos 
aruodas).

Tai va šitokios ir panašios aplinkybės truk
do kelti ir visu plačiu mastu svarstyti Vokie
tijos ateities klausimą. Bet gi tie, kurie nuo
širdžiai jaučiasi atsakingi ne tik už Europos, 
bet ir už viso pasaulio politinį bei social- 
ekonominį likimą, kurie nori padaryti viską, 
kas tik įmanoma, kad pasaulyje įsigalėtų tei
singumas, taika ir ramybė, pagaliau nusistatė, 
kad Vok!®**‘r“5 jokiu būdu toliau nebegalima 
laikyti

gyvo lavono padėtyje,

nes valstybė — pusiau lavonas (vaizdžiai ta
riant) gali iš tikrųjų pradėti mirti, ir pūti. O 
puvėsiuose atsiranda visokių net ir labai pa
vojingų parazitų, kuriuos vėliau ir išnaikinti 
sunku. Visi gi žinome, kad peralkęs, apdri
skęs, be tinkamos pastogės, o svarbiausia be 
jokios šviesesnės ateities — žmogus bus lin
kęs ir į fašizmą ir į dar kai ką... Jam svarbu 
tik, kad kas nors naujo įvyktų. „Gal bus ge
riau“ — galvojo nusiminimo valandoje. O 
žmonių, mėgstančių kurstyti .„nuskriaustuo
sius“ (nors ir dėl jų pačių aiškios kalties), 
visur yra. Jų yra ir Vokietijoje dabar. Tad 
ir vokiečių tautos įstatymas į demokratines 
Vėžes reikalauja tai, kad Vokietijos likimas 
vienu ar kitu būda — bet būtų sprendžiamas 
ilgiau nebeatidėliojant.

Ir kas toliau ?
Kazys Veržikas

Bet kaip spręsti?
Deja, šituo klausimu karo sąjungininkai 

ir nugalėtojai, kaip dabar pamažu aiškėja, 
negalėjo iš anksto visai tiksliai susitarti. Aiš
kiai buvo sutarta tik vienu klausimu. Būtęnt: 
visų pirma reikia nacionalsocialistinę Vokie
tiją nugalėti ir paguldyti į keturiomis zonomis 
paklotą lovą ir tik po šitokios „operacijos“ 
pradėti ją „gydyti“ toliau. Bet tam, kad gy
dyti, reikia gerai ištirti? ligonio ligą, kada, kas 
ir kaip jį susirgdino? Konkrečiau tariant, rei
kia pažiūrėti,

kas atvedė Vokietiją J 4 zonų padėtį?
Hitleris? Taip. Bet jis buvo pats paskutinis 
ir pats menksasis vadovas. Buvo ir „geresnių“. 
Tų vadų „tėvas“ ir. jei galima sakyti, vadų 
mokyklos įkūrėjas buvo Otto von Bismarck, 
kuris ir sukūrė Reichą. Bet tai jau nebebuvo 
Pirmasis Reichas. Pirmasis Reichas buvo — 
vadinama „Vokiečių tautybės Šventoji Romos 
imperija“ (962 metais). Napoleonas šitą im
perija „sumalė“. Prūsijos karalius Wilhelmas 
I, Otto von Bismąrcko pavėsyje, sukūrė An
trąjį Reichą (1871 metais). Tą Reichą sugniuž- 
dino anglo-saksai-prancūzai 1918 metais. Vo
kiečiai nusigando, kad jiems su reichais taip 
nesiseka — įkūrė Weimaro respubliką (ir rei
chu jau nebevadino). Tačiau tai buvo pagal 
prancūzo posakį (prancūzai taip kalbėjo apie 
savo 1870 metų respubliką) „respublik# be 
respublikonų“. Vokiečiai pasirinko respubliką, 
nes buvo nebepatogu pasauliui pasirodyti su 
reichais ir kaizeriais.

Tiesa, čia dar vieną, ne tiek gal reikšmin
ga, kiek įdomi smulkmena. Tuo laiku, kai vo
kiečiai įkūrė savo Weimaro respubliką, Leo 
Trockį (visi mes jį dar atsimename), būdamas 
ištrėmime ir gyvendamas Turkijoje, tokį da
lyką vokiečiams pranašavo tada: „Demokrati
jos laidai neišlaiko perdaug aukšto įtempimo 
srovės. Sutirpsta. O šių laikų visuomeniškos 
srovės yra visos labai aukšto įtempimo.“ Tai
gi, taip ar ne, o vokiečių demokratija per, pa
lyginti, trumpą laiką „sutirpo“, o Adolfas Hit
leris sukūrė dar ir Tretįjį Reichą iš nacional- 
socializmo malonės. Ir simboliškai: ketvirto 
Reicho nebeatsirado, o liko tik 4 zonos.

Kodėl vokiečiams taip nesiseka?
su reichais, atsieit, su kilimu į galybes ir auk
štybes. Juk negi vien vokiečiai sukuria im
perijas. Štai, anglai turi imperiją, rusai, 
amerikiečiai, prancūzai. Taigi, imperijų kūri
mas savaime nėra naujas, nei blogas dalykas. 
Blogas dalykas čia pasidaro tada, kai sukurti 
imperiją nepasiseka, o dabar blogesnis daly
kas yra dar tas, kad pasaulis ta „proga“ turi 
prarasti milijonus gyvybių ir milijardus vi
sokio turto. Va už tai, tai-daug kas vokiečius 
kaltina ir pagrįstai nori juos „pamokyti“ ne
daryti to, ko neišmanai.

Ieškodami vokiečių nesėkmės priežasčių, 
turime prisiminti, kad vokiečiai, siekdami sa

vo imperijos, parodo didelį nekantrumą ir 
skubotumą, vartodami toli gražu ne visiems 
malonias ar priimtinas priemones. Užtat ir 
susiduria su milžinišku, organizuotu pasiprie
šinimu ir neišvengiama nesekme. Kodėl vo- 
kifečiai skuba? Likimas, ’ matyti, taip lėmė, 
kad vokiečiai priklauso

trijų „pavėlavusių“ valstybių grupei.
Ta grupė yra: Italija, Vokietija ir Japonija. 
Šitų valstybių tautos yra senos, bet į pajė
gias, stiprias valstybes jos susijungė, paly
ginti, ne seniai — 19 amžiuje. Tuo laiku pa
saulio kolonijos ir šiaip geresnės žemės vietos 
jau buvo kitų užimtos — pasidalintos. Tačiau 
su tokiu pasidalinimu „pavėlavusios“ valsty
bės nenorėjo sutikti ir pradėjo visokiais įma
nomais bei mažai įmanomais būdais plėstis, 
ieškoti sau žemių kolonijose ar šiaip kur silp
niau apsaugtose ar ginamose Europos vietose. 
Iš čia ir atsiranda ginčai, konfliktai ir gin
kluoti susirėmimai. Niekas gi nenori pavėla
vusiam užleisti tai, ką turi, ką jis laiko savo 
nuosavybe. Dabar matome, kad visos trys tos 
pavėlavusios valstybės, besiverždamos pirmyn, 
ne tik buvo kietai sustabdytos, bet smarkiai 
„pastūmėtos“ atgal. Žinoma, kolonijų klausi
mas, kiek jis liečia pramonei reikalingas ža
liavas, tuo „pastūmėjimu“ atgal nėra baigtas. 
Žaliavų suteikimo klausimas visoms dirban
čioms tautoms nenustos aktualumo, kol bus 
surasta kokia nors teisinga išeitis. Bet čia jau 
atsiras klausimas, kuris bet gi pasauliui ra
mumo neduos.

Antra Vokietijos agresingumo sritis buvo 
tai tas garsusis vokiečių

Drang nach Osten.
Vokietija laikė savo misija, sau aukštesniu 
pašaukimu „suvirškinti“ slavus, giliau pasi- 
stūmėjusius į Europos vidur;, ir, apskritai, 
stumti slavus kiek galima toliau į rytus, jei 
galima — į Aziją. Savaime suprantama, ši
tame savo „darbe“ ne slaviškoms tautoms (pa
vyzdžiui, pabaltijiečiams) taip pat „išimčių“ 
nedarė. „Virškino“ visus, kas tik pirmas pa
kliuvo. Šitos vokiečių kietos ir brutalios pa
stangos (jų neminėsiu — jos visiems žinomos) 
davė „gražius“ vaisius. Ir štai, va, "vokiečių 
amžių pastangos per šį karą nuėjo „vėjais“,

slavai Berlyne
ir dar toli į vakarus nuo jo. Tebūnie tai ir 
laikinai, bet tas „laikinumas“ gali daryti „ste
buklus“. Deja, mes tuos „stebuklus“ .visi ge
rai pažįstame. Ir iš viso-atsiradimas prie El- 
bos agresingųjų slavų Sovietų — yra epocha- 
linis įvykis visai Europai. Taigi, ir šitas klau
simas dar toli gražu nebaigtas, neš vargu ar 
sąjungininkų karo tikslas galėjo būti pakei
timas vienos diktatūros kita, tik slaviškai kal
bančia. Taigi šiuo klausimu bus suinteresuota 
ne vien pati Vokietija, ne vien Europa, bet 
visas vakarų demokratijos blokas. Praktiškai 
jau dabar matome, kad demokratinis pasaulis

diktatūrinių rėžimų nenori pakęsti — laiko 
jas taikai pavojingais. Tai Ispanijos pavyz
dys. Tiesa, anglai rodo čia didesnį santūrumą 
— mano, kad negalima kištis į kitų kraštų 
vidaus reikalus (Sovietai daro priešingai ir 
reikalauja didelio skubotumo). Atrodo, kad 
anglai galvoja praktiškiau. Jie greičiausia, 
mano kad taikai yra pavojingos ne tik mažos, 
bet ir didelės diktatūros ir kad diktatūrų 
Europoje dar turės iškilti platesniu mastu. 
Šiaip ar taip, šis su Vokietijos ateitima glau
džiai susijęs klausimas bus labai kietas „rie
šutas“.

Tokiu būdu svarstant Vokietijos ateities 
klausimą, vienas iš pirmųjų-klausimų bus 

rusų-vokiečių sienų bei santykių 
sureguliavimas. Šitie santykiai, teoretiškai 
imant,' praeityje buvo geri. Sakoma, kad 
Hohenzollernų dinastijos tradicija buvusi — 
„geri santykiai šu Rusija“. Žinoma, tai per 
plati tema šiam kartui. Trumpai, ir gal kiek 
vulgariškai, vokiečių rusų santykių praeityje 
galima būtų apibūdinti tokiu sakiniu:

pirmiau bučiuojasi — paskui mušasi.
Štai pats svarbiausias vokiečių reicho kū

rėjas, tas „geležies ir kraujo“ kanclerio Otto 
von Bismarck skelbė kaip kokią evangeliją, 
kad rusai ir vokiečiai turi būti amžini bičiu
liai. Bismarckas ’ rusus gerai pažino (buvo 
Prūsijos atstovu Peterburge) ir mokėjo rusų 
draugystę gerai išnaudoti. Rusijos užtikrin
tas ir draugiškas neutralumas padėjo Bis- 
marckui lengvai „apsidirbti“ su Austrija (1866 
metų kare). Rusijos neutralumas daug prisi
dėjo prie to, kad 1871 metais prancūzai buvo 
sumušti ir įkurtas Reichas. Nepaisant to, pa
lyginti,epo trumpo laiko Wilhelmas II jau ka
riavo prieš Rusiją. Nors rusų monarchija ir 
žlugo, bet, apskritai paėmus, Vokietija karą 
žiauriai pralaimėjo.

Su Sovietais Vokietija vėl labai draugauja 
Weimaro resp. laikais. Rathenau pasirašo su 
Sovietais Rapollo sutartį. Patys vokiečiai 1922 
metais užmuša Rathenau. Hitleris savo „Mein 
Kampf“ įspėja vokiečius nekariauti su Rusija, 
nes tai būsianti Vokietijos pražūtis. 1939 me
tais pasirašo slaptą sutartį su Sovietais — pa
sidalina su jais Lenkiją ir po to ramiai sau ' 
užpuola Lenkiją. O vis dėl to pagaliau po to 
vėl kariauja su Rusija ir vėl pralaimi karą. 
Tad ir prašosi išvada, kad nepaisant visų 
draugystės „teorijų“ su Rusija — vokiečiai su 
rusais nėra draugai iš esmės. Tos draugystės 
galimumas ateityje atrodo dar labiau proble
matiškas, nes sovietas, kartą įžengęs kur nors, 
tik labai nenoriai traukiasi atgal. O įžengęs 
jis yra’toli, per toli — čia atsirado nebe de
šimtmečių, bet vėl amžių klausimas.

Antras labai sunirus Vokietijos ateities 
klausimas tai

prancūzų-vokiečių sienų klausimas.
Čia vėl reikia atsiminti, kad vokiečių-pran- 
cūzų santykiai nuo 1871 metų (nuo Prancūzi
jos pralaimėjimo ir Bismąrcko Reicho įkūri
mo) pagrįsti abišalia baime. Prancūzai bijo 
galingo Reicho, išaugusio jų pašonėje, o vo
kiečiai puikiai žino, kad, jei kas nors tik Vo- 

(Pabaiga 6 pusi.)

T. Švaistas

Vabalėlis ir ias kruta
Kelinta pamoka Dailės Institute nepavyk

sta dėl gyvo modelio. Labai keista, kad ne
surandama ne pozuotoja, bet pozuotojas, ir 
ne aktui ar pusei akto, bet portretui. Rodosi 
labai paprasta: nei nusivilkti nei visai nusi- 
nuoginti čia nereikia, svarbu ligi juosmens — 
pati galva ir krūtinė. Atrodo, taip lengva ir 
nesudėtinga: atėjai, atsisėdai, nustatė, tau po
zą, apie vieną valandą ramiai atsėdėjai, atly
ginimą raštinėj išrašė ir — keliauk sau svei
kas.

Bet ne — nesiseka. Paišybos profesorius, 
dailininkas Vanagas, kuriam tas rūpestis už
dėtas, visai nusiminęs. Kelintą kartą, kai 
Studentai Jo pamokai susirenka, laukia, neri
mauja ir gyvo modelio nesulaukia, jis pasi
piktinęs keikiasi: „Velniai žin, kas čia per 
kraštas ir kas per žmonės? Visur kitur, už
sieny, tų modelių, kiek tik nori. Net kviesti 
nereikia: patys veržiasi, uodegos susidaro prie 
akademijų ar dailės, institutų durų. O čia — 
surandi tinkarpą objektą susikalbi ir — štai 
— patys matot. O kokiu būdingų modelių bu
vau suradęs!“ Jis prideda prie lūpų žiupsniu 
sudėtus tris pirštus ir sultingai čiulpteli: „Aa!“ 
Jo pasigerėjimas veržiasi toliau: „Vis tipai ir 
vienas už kitą įdomesni. Na žinot, broleliai, 
paišyk ir norėk! Šitų veidai tai ne špygos: 
ir sau malonu ir į parodą prašosi.“

Taip kalbėjo Vanagas per pereitas pamo
kas. Šiandien jis beveik desperacijoj. Trum
pai ir kategoriškai pareiškė: „Mano paveiks
lui — Vėjas — reikėjo jaunos žavios mergai
tės. Tai ką gi jūs manot? Priverstas buvau 
apsimesti įsimylėjęs. Ir tai tik žydelkaitę pa
vyko sumedžioti. Esant tokiai situacijai, kvie
čiu visus į talką. Nes, kaip matot, daugiausia 
nukenčiat jūs patys.“

Vanagas nutilo ir akylai stebėjo priblokštą 
paišybos salę. Keletą valandėlių joje buvo 
tylu ir jaučiamas susikaupimas, tarytum ger
biant žuvusius iškilmingo akto metu.

— Mes sutinkam, pone profesoriau, ir tuo
jau einam pabandyti!’— netrukus suardė tylą 
du studentai.

Visa salė atsigavo, garsiau dūstelėjo. Ko
legos, ypačiai kolegės, dėkingais, pilnais pasi
tikėjimo žvilgsniais glostė jaunus ryžtingus 
vyrukus.

Vanagas irgi apsidžiaugė ir nuoširdžiai pa
sakė:

— Linkiu pasisekimo!
Petras Aidukas ir Albinas Paraistis abu 

buvo didmiesčio išauginti. Abu jie gerai ži
nojo, kur prekiaujama ne tik senais daiktais, 
bet ir gyvenimo apnešiotų žmonių paslauga 
ir kasdienės duonos verčiamu darbu.'

Tai buvo senojo miesto užkampy prieky- 
vietė, arba talkučka. Čia rinkosi visoki ver
telgos, šuleriai, malkų piovėjai, kuinapalaikių 
savininkai-vežikai, pigiosios mergos, iš puo
šniųjų gatvių, restoranų išstumtos, ir kitokia 
publika su savo pasiūlomis ar pareikalavi
mais. Nestigo, žinoma, ir žioplitį, kaip visur, 
kur marga, savotiška ir judru.

Petras su Albinu gyvai zujo prekyvietėj ir 
godžiai sotinos jos turiniu — gyvu ir negyvu. 
Vis žvalgėsi tinkamo sau portretui modelio ir 
tolydžio abu tarėsi. Išraižę viešąją aikštę, nu
sprendė pamedžioti landynėse. Užsuko į pir
mą pasitaikiusį traktierių, kurių čia kiekvie
nam iš eilės name nestigo.

Traktieriuje ta pati aikštės aplinka: triuk
šminga, purvina ir tipų galerija. Kad geriau 
įsižiūrėtų, atsisėdo kampe už pailgo, visokiais 
skysčiais aplaistyto stalo.

Pačioje kertėje ramiai šliejosi skersinis 
piūklas. Čia pat, ties juo, susikūprinęs tū
nojo senis. Jis vatulojo bedantę savo burna 
sausos duonos žiauberę ir atsidėjęs rankiojo 
krintančius trupinius. Savotiškai trijų pirštų 
čiuptuku jis maigė trupinį prie trupinio, pa
skui minkė iš Jų gumulėlį ir iš tolb mėtė į 
pražiodytą burną.

Abu bičiuliai bematant sukaupė savo dė
mesį ties tuo seniu, ir abiejų širdys tolygiai 
tvinktelėjo laimėjimo džiaugsmu: „Suradom!“

— Visai lietuviškas, ką tu pasakysi! —Pe
trui pirmajam prasiveržė džiugesys.

— Ir tipiškas! — tuo pat jausmu atsiliepė 
Albinas: — Tik tu pažiūrėk: tikrai panašus 
į vieną apaštalų! Pala, pala... Tuoj atsimin
siu... Kurį čia jų esu matęs mūsų katedroj 
su piūklu. Vadinasi, tokios pat profesijos... 
A-a! Pilypą... Taigi, tikras Pilypas apaštalas.

— Išeitų, kad tvarkoj?
— Tvarkoj!
— Tad pradėkim šnekinti.
— Tu arčiau sėdi, tu ir pradėk.
— Ne. Tu.. '
— Kodėl aš?
— Tu iškalbingesnis. Mat, kairiojo polin

kio ...
— Kam čia dabar socialiniai įsitikinimai ir 

partijos? Visai nesuprantu tavęs?
— Na, jeigu aš nesijaučiu drąsus, tai ir 

pralaimėti galiu...
— Et! — susierzinęs pakilo Albinas ir kum

štelėjo savo bičiulį: — Tad prisėsk!
Albinas prislinko arčiau senio ir ilgai ne

laukęs paklausė:
— Rasi alkanas esi, tėve, kad sausą duo

ną kramsoji?
Kalbos tonas išėjo nenatūralus, daugiau el

getiško pobūdžio. Žodžiai „alkanas“ ir „tėve“ 
su tokia intonacija buvo ištarti, jog tarytum 
pats klausiamasis daugiau vertas užuojautos 
ir pasigailėjimo. Albinas žaibiškai praleido 
pro smegenų kritiką visą savo sakinį, balso 
skambesį ir likosi nepatenkintas. Staiga jis 
pajuto, kad ne taip lengvai atsistoti lygiomis 
su to iš pažiūros tokiu paprastu ir menku 
žmogum.

Senis negreit atsiliepė. Atrodė, lyg tie žo
džiai ne jam būtų buvę taikyti. Jis atidžiai 
tebeminkė gumulėlius. Susidarė įspūdis, kad 
tie trupiniai jam daug daugiau teikia malonu
mo, negu pati duona.

Pagaliau, visai nepažvelgęs į savo kaimy
ną, abejingai murmtelėjo’:

— Koks čia alkis, jei yra duonos...
— Bet gi sausa?
Senis dar daugiau pasijuto įskaudintas:

— Matai, kad ponaičiai. Ir dar iš pačių 
prastųjų. Mat, jie man užfundys —’ atrado 
durnių. „Prašau užkandos“. Man žmogaus

— Kai reikės atsiras ir padažo...
— Tai gal pasisekė šiandie uždirbti?
Albinas atsigavo. Jo žodžiai visai natūra

liai skambėjo. Jam malonu ir drąsu, kad jau 
mezgasi pokalbis. Senis tuo tarpu pasuko ap
želdintą savo veidą į kaimyną. Jo akių gyvi 
plyšeliai, pilkšvo želmyno užgulti, dar dau
giau susiaurėjo.

— A kodėl ponaičiams taip jau labai parū
po? Ir ko čia judu dabar šniukštinėjat?

Žodis „ponaičiams“ gana dagiai ir su pa
šaipa buvo pasakytas. Jis šmaikščiai užkirto, 
pabrėždamas luominį, tuo pat ir esminį skir
tumą.

Nebeištūrėjo ir Petras:
-- Kodėl ponaičiams? Kokie mes ponai

čiai? Mes tokie pat... — norėjo pasakyti 
„žmonės“, bet momentališkai pasitaisė: — dar
bininkai.

— Na jau ir darbininkai..,
Senis su panieka mostelėjo ranka ir vėl 

nusisuko. Albinas veikiai susigribo ir šoko gel
bėti situaciją.

— Gal stiklelis ne pro šalį būtų? Kaip 
manai, tėve? .

— Ką čia manysi...
— Tad prašom!
Visi trys pajudėjo prie va ’ ..Jo bufeto. 

Albinas užsakė didesnę porciją ir padavė se
niui: „Prašau tėvuk!“

— Gerk tu pats, jei nori. Aš ir be tavęs,, 
kai norėsiu, išgersiu.

Štenis apsisuko ir buvo beeinąs į savo 
kampą.

Albinas sumišo, nes bufetininkas ir kiti jo 
svečiai, arčiau stovį, pratrūko juokais.

— Palauk, tėvuk! Juk buvai sutikęs?
— Tik ne taip....
Bematant pasišovė Petras:
— Nori užkandos? Prašau! Gali pasirinkti 

nuo bufeto.
reikia, o ne šitos užkandos. Jei aš sutikau.
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Kur pinigai ūkio atsistatymui?
Julius

ūkio atstatymas šiandien nėra populiari 
tema. „Atstatyti? Ar ne per ^anksti? Laikai 
labai nepastovūs. Ar vėl kas nors visko ne
sugriaus kaip neseniai sugriovė“, — pagal
voja ne vienas ir laukia, netolimos ateities 
politinių įvykių. Žinoma, psichologiškai imant, 
ūkio darbams laikas yra tikrai nepalankus ir 
nepastovus. Bet neužmirškime, kad pasaulyje 
nėra nieko

pastovesnio už nepastovumą.
Belaukiant politinio pastovumo, pasaulis 

vis labiau kryptų į ūkiškus sunkumus. Juk 
dabar jau daug, labai daug žmonių žiūri bado 
šmėklai stačiai į akis, nekalbant apie tai, kad 
milijonai laksto nuskurę ir neturi žmoniškos 
pastogės. Tatai visai suprantama. Kuone vi
sa Europa paversta griuvėsiais. Susisiekimas 
sunaikintas. Prekyba suardyta. Maisto ir 
dangos ištekliai išsekę. Tad ir kyla klausimas, 
ką pasaulis turi pirmoje eilėje visu spartumu 
tvarkyti:

_ ūkį ar politiką (taiką)?
Ilgai nedvejojant reikia pripažinti, kad poli
tika ir ūkis yra du neišskiriami dalykai, viens 
kitą papildą arba viens kitą suardą. Tatai 
ypačiai ryšku šiuo laiku. Ūkio atstatymas, tei
singu socialekonominių žmonių santykių or
ganizavimas yra kuone vienintelis kelias pa
siekti taikai ir ramybei. Driskių badmirių mi
lijonai nei takos nei ramybės niekada nedavė 
ir neduos. Reikia juos pirmiau pavalgydinti, 
aprengti, duoti bent pakenčiamą pastogę, 
duoti nuolatinį produktingą darbą. Tik tada 
pasaulis atsistos ant patvaraus taikos pagrin
do. Tas klausimas mums lietuviams taip la
bai aktualus ne tik čia ištrėmime, bet ir gal
vojant apie savo nepriklausomos tėvynės po
litinį ir ekonominį atkūrimą. Tai yra pagrin
dinai svarbus Lietuvos ateities klausimas. Jei 
šitas reikalas nebus pakankamai iš kalno ap
galvotas ir’paruoštas — išlaisvinta mūsų tė
vynė paskęs skurde ir jos politiniai pagrindai 
bus iš pat pradžių payojingai „užminuoti". 
Kad be ūkiškos tvarkos ir laisvės negali būti 
ir politinės laisvės ir ramybės, tatai seniai 
suprato visi tie, kas ėmėsi kurti pasaulio po
litiką. Tad ir matome, kad dar prieš šio karo 
pabaigą.

1944 metų liepos mėn. Bretto ir Woods 
buvo sukviesta 44 tautų ekonominė konferen
cija, Kuri ėmėsi organizuoti pausaulyje ekono
minę taiką, nustatyti sveikos tarptautinės 
prekybos pagrindus ir surasti kelius ir būdus 
tam, kad žmonija būtų vėl įjungta į naudingą 
taikos meto darbą. Nors šita konferencija 
buvo labai svarbi, ji buvo lyg ir

pasaulio ūkiškos taikos konferencija, 
bet apie juos labai toli siekinačius planus ir 
nutarimus ne daug kas yra gerai informuotas. 
Geriausiu atveju žino, kad tokia konferen
cija kažkur buvo ir kažką svarbaus nutarė. 
Bet kokios svarbos yra tos konferencijos nu- 
nutarimai, žino tik siauresnis specialistų — 
ekonomistų ratelis. O iš tikrųjų tie reikalai 
yra svarbūs ir žinotini plačiausioms masėms,

Sakelė
lygiai taip pat, kaip yra žinotini įvairių poli
tinių konferencijų nutarimai ir žygiai.

Patys svarbiausieji tos konferencijos dar
bai yra

1) Tarptautinio banko ūkiško atstatymo 
ir klestėjimo reikalams ir

2) Tarptautinio valiutų fondo
įsteigimas. Tai dvi institucijos, kurių reikš
mę ir funkcijas iš tikro nėra taip visai leng
va suprasti. Jų įsteigimas nėra kelių savai
čių ar mėnesių darbas. Jų projektus kūrė 
tris metus 44 tautų atstdvai (dirbo 30 eksper
tų). Pagrindu buvo paimti dviejų žmonių su
daryti planai. Tai Amerikos finansų mini
sterijos valstybės sekretoriaus Harry D. 
White ir Anglijos banko atstovo Lord 
Keynes projektai.

Visų pirma pažiūrėkime, kurio gi tikslo 
siekia ir kaip veikia tas tarptautinis bankas 
(angliškai pavadintas „Reconstrution Finance 
Corporation“)? Jau minėjau, kad nepaprasta 
daugybė kraštų turės atstatyti karo sugriautą

Kaip dabar šeimininkaujama 
Lietuvoje?

Kelios ištraukos iš tarybinio „Tiesos" laikraščio
Kokiu „bolševikiniu" tempu eina Lietuvos 

atstatymo darbas, galima pasiskaityti „Tiesos“ 
š. m. balandžio 7 d. Nr. Laikraštis nepaprastai 
iškelia „Didžiojo Stalino penkmečio planą“, 
paduoda diagramą, kuri turi skaitytoją įti
kinti, kad 1950 metais bus pasiekta 150% ga
mybos norma, lyginant su 1940 m. Tačiau 
pažiūrėkime, kokia padėtis to paties laikraščio 
žodžiais yra dabar.

Neparuošta statybinių medžiagų
Duodu straipsnio „Kas duos plytų Vilniaus 

apskričiai?" ištrauką: „Smarkiai nuniokojo 
rudieji griovikai Vilniaus miestą ir kai ku
riuos kaimus ir miestelius. Gyventojai liko 
be pastogės ir židinio. Vis tik yra ir tokių 
žmonių, kurie abejingai praeina pro šiuos klai
kius griuvėsius. Tarp jų ir Vilniaus apskrities 
pramonės kombinato vadovai Kuo užsiima 
šie draugai? Pernai jie malė grūdus ir šiemet 
mala grūdus, o apskrities gyventojai vis klau
sinėja: — Plytų yra? — Nėra!... — Kalkių 
yra? — Nėra!... — O čerpių yra? Atsakymas 
lieka tas pats — nėra.

Pernai pramonės kombinatas tedavė kelio
lika tūkstančių plytų, o koklių, 'čerpių ir kal
kių visiškai negamino. Plytinėms sutvarkyti 
nebuvo suvežta miško medžiagos. Kalkinių 
atkūrimui pritrūko cemento, o svarbiausia, 
Vilniaus apskr. pramonės kombinato vado
vams pritrūko valios ir bolševikiško atkaklu
mo. Todėl liko nepagamintos pagrindinės sta
tybinės medžiagos iš vietinės žaliavos. Ir šie
met kartojasi ta pati netvarka. Tik dabar,

savo ūkį ir įvairiausius jo pastatus bei įren
gimus. Pa v., reikia atstatyti subomborduotus 
tiltus, geležinkelius, uostus, įmones, pagaliau 
ištisus kaimus ir miestus. Savaime supran
tama, kad tokių kraštų nei gyventojai patys 
nei jų vyriausybės neturės pakankamai pini
gų. Bet tai dar ne viskas. Yra ir bus kraštų,. 
kurie, nors ir nelabai nuo karo nkentėjo, rei
kalingi daug pinigų savo ūkio pakėlimui. Pa
vyzdžiui, nepriklausoma Lietuva pirmoje eilėje 
turės elektrifikuoti miestą ir kaimą. Be 
elektros energijos nebūtų įmanoma sumoder
ninti Lietuvos pramonę, amatus ir gal pirmoje 
eilėje Lietuvos žemės ūkį. Tam reikalingos 
milžiniškos sumos. O kiek reikės lėšų pramo
nės, miestų ir kaimų atstatymui? Iš kur tam 
viskam imti lėšas — kreditus. Va šitokiems 
reikalams ir žada minėtas tarptautinis bankas 
padėti surasti kreditus. Kaip gi bus sudary
tos to paties

banko kapitalas?
Banko kapitalas numatytas 9 milijardai 100 
milijonų dolerių, kuriuos turės sumokėti to 
banko nariai — pavienės valstybės, (gry
nais pinigais turės būti sumokėta tik 1 mi
lijardas 820 mDijonų dolerių. Už likusią sumą*

(Pabaiga 7 pusi)

gamybos sezono išvakarėse, susigriebta suga
benti kuro ir susieškoti darbo jėgos plyti
nėm# O kalkių, koklių ir kreidos gamyba nu
matoma tik kitais metais.“

Juo toliau, tuo labiau didėja netvarka
Penkmečio plane numatyta pagaminti 1950 

metais: 90 mil. plytų, 35.000 t kalkių, 100.000 t 
cemento, 700.000 m* stiklo, 6 mil. ritinių tolio 
ir 11 Pagal planą, numatyta pagaminti pu
santro karto tiek, kiek buvo gaminama 1940 
m. Tačiau balansas atrodo labai liūdnas, nes 
Vyr. stat. medžiagų pramonės valdyba, esą, 
dirbanti ir visiškai nepatenkinamai, nes 1945 
m. buvo įvykdyta tik 20% numatyto plano. 
Plytų išleista tik 21%, kalkių 25%, čerpių 14% 
plano... Laikraštis čia pat pastebi, kad mini
mos valdybos įmonės visiškai neplečia savo 
gamybos apimties. Pereitais metais per pir
mąjį pusmetį buvo išleista dvigubai tiek ga
minių, kaip per antrąjį pusmetį. 1944 metais 
per kelis mėnesius pagaminta 3 mil. žalių 
plytų, o pernai pernai per ištisus metus vos 
5 mil.

Laikraštis toliau pastebi, kad Radviliškio 
stiklo fabrikas pagaminęs 52.000 m* stiklo, bet 
13.000 m1 kažkur dingo. Kaltina Vyr. valdy
bą, kad ji paskendusi biurokratiškume, ati
trūkusi nuo žemesnių įmonių, įmonių vado
vybės nesugeba sudaryti kadrų, darbininkams 
laiku neišmokamas atlyginimas, įvykę išeik
vojimų ir iš viso to nedaroma jokių išvadų.

Sis straipsnis aiškiausiai parodo, kad juo 
toliau, tuo netvarka didėja. Jų pačių prisi
pažinimu, jie neturi nei mašinų, nei medžia

gos, nei žmonių, o pagaliau nei noro arba in
tereso.

> Pradėta ne iš to galo
„Tiesa“ 1946 m. balandžio 7 d. rašo po 

antrašte „Paspartinti statybos tempus!“ — 
„Ilgai galvota, kur parinkti statybos aikštę 
alebastro fabrikui Šiauliuose. Keturis kartus 
buvo keičiama statybos vieta. Kas kartas su
gaišta laiko, išeikvota lėšų bei darbo ir eita 
prie kitos aikštės. Iš tarybinių broliškųjų re
spublikų jau atsiųstas fabriko įrengimas, ta
čiau mūsų statybininkai dar nespėjo jam pa
rengti pamatų. Jau praėjo metų ketvirtis, fa
briko statybai jau išleista 600.000 rublių, t. y., 
daugiau negu pusė statybai skirtų lėšų, o dar 
tik darbas vos pradėtas. Šiaulių statybos val
dyba iki šiol dar iš Vyr. stat. projekto kon
toros negavo darbo projekto ir sąmatos. Dar 
nėra paskirstytos vietos atskiriems pastatams, 
tik atžymėtas geležinkelis. Pastatyta kontora 
ir lyginama aikštė. Geležinkelio šaka pradėta 
tiesti nuo atbulo galo taip, kad bėgių negalima 
panaudoti žemių perkėlimui ~ir statybos me
džiagos pristatymui. Tačiau-nieko nedaroma, 
kad; darbas būtų pradėtas iš kito galo... O 
statybos brėžinių, kaip nėra, taip nėra ...“

„Kyla klausimas, gal tik alebastro fabriko 
statyba taip šlubuoja. Deja, ne. Panaši gai
šatis kartojasi su mažais nukrypimais ir kitų - 
rišamųjų medžiagų gamyklų statybose..."

Šis straipsnis be jokių aiškinimų pasako, 
kai šeimininkaujama mūsų tėvynėje.

Kitame straipsnyje VL Janulaitis, Joniš
kėlio plytinės technikinis vedėjas, aiškina, kad 
per karą sudilo daug įrengimų ir buvo su
griauti fabrikai. Dabar reikia organizuoti me
chanines dirbtuves, kuriose būtų galima pa
gaminti reikiamų atsarginių dalių, kad išėjus 
iš sunkios padėties, į kurią dabar pateko ply
tų pramonė...“

Kompartijos rūpesčiai
Galop pasirodo Lietuvos KP(b)CK plenu

mo atsišaukimas. Jame kalbama apie „di
dingą Stalino penkmečio plano“ vykdymą. 
Pirmąja to plano įvykdymo pasisekimo prie
mone minima „kova su buožiniais nacionali
stais ir jų gaujomis. Tos gaujos vis dar siau,- 
čia kai kuriose apskrityse, kur partinės or
ganizacijos nesiima pakankamai ryžtingų žy
gių kovai juos. Reikia sukelti į kovą prie# 
šiuos niekšiškus nusikaltėlius plačiąsias darbo 
mases, kad šios vokiškųjų grobikų ir jų sam
dinių išperos būtų galutinai ir su šaknimis 
išrautos. Reikia griežtinti kovą prieš visus 
tuos, kurie tiesioginiu ar netiesioginiu būdu 
šiems tautos išdavikams padeda ir juos re
mia.“

Toliau ragina griežtai vykdyti žemės re
formą, nes dabar 20-25% žemės nesą išskir
styta. „Kretingos ir Šiaulių apskr. vis dar 
leidžiama žemės reformos įstatymą laužyti... 
Rūpintis sistemingu kadrų parengimu, negai
lestingai šalinti iš ištaigų politiškai abejin
gus, pasitikėjimo nevertus ir priešiškus dar
buotojus, kad į mūsų įstaigas negalėtų pra
lįsti nė vienas kenkėjas... Partinės organi
zacijos turi taip pat kelti savo kovingumą, 
organizuotumą, stiprinti ryšius su masėmis, 
kovoti dėl tarybinių organų stiprinimo, dėl 
jų autoriteto ir ryšių su masėmis.

Čia, rodos, nebereikia nė aiškinimų supra
sti tam, kas ten darosi. e Jonas

tai tik už kompaniją. Pamaniau, kad tikrai Į 
su žmonėmis turiu reikalą ...

— Teisybė, Tamošiūnai! Tik už kompani
ją! Atsirado, mat, neprašyti geradariai. Jei 
nori, tegu sau sveiki geria, o mūsų neužkabi- 
nėja, — gyvai prisidėjo to pat verslo bendras.

— Taigi... Na, taigi!... — pradėjo išsinar
plioti Albinas: — Aš taip ir pakviečiau. Tik 
tamstai pirmajam norėjau paduoti stiklelį. Vi
si išgersim. Čia tik nesusipratimas. Šeimi
ninkė, dar dvi porcijas! (

Tamošiūnas atlyžo ir patenkintas įslinko" 
l bičiulių tarpą.

— Taip aš sutinku... Taip — kas kita... 
Na, būkim sveiki! •

„Žmoniškumo“ dėlei teko Albinui dar po 
vieną stiklelį visiems užsakyti ir užkandos 
padvigubinti. Daugiau nebepakelė abiejų jau
nuolių biudžetas. Jie tik džiaugėsi, kad Ta
mošiūnas neįsigeidė lašinių ar keptos pauk
štienos. Senis pasitenkino marinuota silke.

Pasitaisius nuotaikai, Albinas atsargiai 'ėjo 
prie esminio dalyko.

— Dabar, pone Tamošiūnai...
Senis vėl suspurdėjo.
— Susimildami, kaip norit vadinkit, tik 

nepravardžiuokit manęs tokiais žodžiais. Va
dina mane Tamošiūnu, kartais Jurgiu, bet po
nu niekad nebuvau ir nenoriu būti. Supran
tat? Aš doras ir teisingas, žmogus. Toks, gi
miau, toks ir mirsiu!

— Gerai. Labai atsiprašau... Taigi... 
Mes norėtumėm pasiūlyti tamstai labai lengvo 
darbo. ‘Galima sakyti, nieko nereikės dirbti...

— Kaip tai nieko? — nusistebėjo Tamo
šiūnas.

— Tikrai nieko. Kiekvieną kartą pasėdėsi 
ramiai po valandą ir — viskas.

— Hm ... — paabejojo Tamošiūnas: — Pa
sėdėti po valandą... Nagi kas man duoną 
uždirbs?

— Ne dykai, ne. Po penkis litus bus so- 
mokėta.

— Po penkis litus... — samprotavo senis: 
— Penki litai — du metrai malkų suplauti, 
Suskaldyti ir sukrauti... Dviese karštai dir

Prie Tamošiūno priėjo Vanagas ir tuo pat 
kantrumu vėl nustatinėjo pozą.

— Tėvuk, buk toks geras, dar nors valan
dėlę pasėdėk visai ramiai, ramiai...

— O kiek gi beliko ligi valandos? — rū
sčiai paklausė pozuotojas.

— O! Visai ndaug.
— Nedaug... Aš irgi taip maniau...
Visi salėjė klastingai mirktelėjo ir slapčio

mis nusišypsojo. Tamošiūnas, kaip nepaklu
snus dresūrai cirko liūtas, verčiamas atlikti 
nekenčiamą numerį, nenoromis suko sprandą, 
dėbičojo nedraugiškom akim. Tik toks skir
tumas, kad neriaumojo.

Slinko sekundė *po sekundės. Prašliaužė 
vos keletas minučių, o jam pasirodė marios 
laiko. Taip ilgu, nobodu ir nepakenčiamai 
vargu.

Prakaitas vėl ėmė pilti. Nebe srovelėmis 
jis sroveno, bet tvinte patvino po visą kūną. 
Jautė, kad drobiniai marškiniai šlampa ir pri
lipę, kaip piktieji gyviai, visur kandžioja. Jis 
pats nebesusivokė, kaip pavergė jį noras nu
simesti švarką, atsilapoti ir gerokai papur- 
tinti marškinius. Ryžtingai atsistojo, tampriais 
triukšmingais žingsniais nulipo nuo paauk
štinimo.

— Tėvuk, palauk! Dar... — skubėjo prie
šais Vanagas.

Senis pasimuistė ir, iš tolo pralenkdamas, 
atapakalia ranka numojo.

— Ką čia, vis tėvuk ir tėvuk! Kad jūs 
prasmegtumėt su visais savo saldumais! Va
balėlis ir tas kruta, o aš — žmogus, pagal 
Viešpaties Dievo būdą ir paveikslą sutvertas, 
nebeturėsiu jau laisvės. Tfu!

Praeidamas pikčiausiai įsmeigė akis į Al
biną ir Petrą.

— A jūs, pašlamėkai! Niekad nedovano
siu! Taip pasityčioti ir apgauti mane seną... 
„Tik pasėdėti, lengvas darbas“, kaip žalčiai 
raitėsi, kol sugundė. Kad jum ir po mirties 
taip būtų lengva^ Čia ne darbas, o katorga. 
Tik caro žandarai nebent Sibire taip kankin
davo mūsų žmones.

Haunstetten, 1946. V. 27.

bant — apie keturias valandas... Nesupran
tu... Kybą dabar tyčiojatės iš manęs, ponai
čiai?

— Tikrai, tikrai. Visai rimtai!
— A kur gi jau tai būtų?
— Dailės Institute.
— Žinau. Daug malkų esu ten supiovęs...
— Puiku, kad žinai! Vadinasi, ateisi ten 

poryt dešimtą valandą. Gerai? — Taigi, pasa
kykit, kas bus iš tikrųjų?

— Studentai pieš portretą.
— Jaunas būdamas niekda jokių portraktų 

nedariau, tad kam gi man jie dabar? Nieko 
neturiu, kam palikčiau... Vieni manųjų jau 
pasimirė, o kiti — dievai žin, kur nusidangeno.

— Tamsta tik pasėdėsi, studentai moky
sis ...

— Girdėjau, — erzliai nutraukė Tamošiū
nas. Paskum patylėjęs pridėjo: — Pažiūrė
sim ...

— Vadinasi galima laukti?
— Nugi sakiau!
— Adresą jau žinai?
— Nu kaip gi! Ten gi kiemininkr s ’ . Ti

nas kaip ir giminė dar man priseina ...
— Labai gerai, kad su juo pažįstamas. Jis 

tamstai nurodys, kur reikia pasirodyti.
Albinas tik aikštėje lengviau atsiduso:
— Tegu jį šunes, koks sunkus numeris 

buvo!
Petras vis . dar nebuvo nurirftęs:
— Kad bent neapviltų...
Tamošiūnas ištęsėjo. Sutartu laiku jis pra

vėrė salė duris ir nedrąsiai, sugauto nusikal
tėlio žvilgsniu, dairėsi aplinkui. Tuojau pri
šoko prie jo Albinas su Petru ir linksmi, iš
didūs pristatė profesoriui Vanagui. Šis padarė 
Tamošiūnui rimto ir gero įspūdžio. Jis klus
niai pasidavė tvarkomas. Atsisėdo nurodytoj 
vietoj ir. pageidaujamoj pozoj.

Bematant įsijungė prožektoriai, ir galinga 
šviesos srovė skaudžiai smogė jam į akis. Ta
mošiūnas krūptelėjo. Akyse aptemo, ir dideli 
raudoni skrituliai ėmė strikčioti priešais. Jis 
pjktai pakratė galvą ir kumščių kampais ėmė 
šviesinti akis. Galvos padėtis pakitėjo. Va
nagas priėjo ir vėl pataisė.

— Tėvuk, nejudėk. Žiūrėk, va, štai į šį 
paveikslą sienoje ir nekreipk dėmesio į šviesą.

Įsižiūrėjęs į tą paveikslą, jis pamatė visai 
nuogą moterį — premijuotą gabiausio studen
to darbą. Senis pasišlykštėjo ir sau vienas 
nusikeikė: „Begėdžiai. Mat, ką jie išdarinėja!“

Tiesiogiai žiūrėti jam koktu buvo. Jo akių 
pakraščiai, nekeičiant nei pozos nei matomu
mo lauko, iš lėto sukaliojosi po salę. Čia vėl 
abuojai erzino bruzdantį jo nekantrumą. Pie
štukų šepetys, rodos, tyčiomis buvo šokdina
mas salėj, artinamas prie jo veido, kad tik 
skaudžiau jam įdurtų. Visi nuolat prisimer
kia taikstosi į jį ir lyg šaiposi iš jo. „Kaip 
žydai iš Kristaus pas Ainošių ir Kaipošių“ — 
pasivaidino jam.

Studentai matavo pieštukais ir nustatinėjo 
reikiamą portreto dalių santykį. Čia jie ištie
sta ranka išmesdavo pieštukus priekin, čia 
vėl atitraukdavo prie popieriaus. Čia kelis 
syk pasukaliodavo ištiesę, čia vėl nusleisdavo. 
Kiekvieną kartą primerkdavo akį, ir veidai 
tikrai atrodė besišaipą. Tamošiūnui tatai ne
suprantama buvo, todėl klaiku. Apie dešimt 
minučių vis dėlto jis kentė ir tramdėsi.

Bet štai visai nelauktai pajuto stiprią ši
lumą. Gausiai ėmė sunktis pirmasai prakaitas: 
Smulkūs lašeliai vis stambėjo, jungėsi drau
gėn ir knietė pasikasyti. Pagaliau prakaitas 
pasruvo veido įdubimais į apykaklę ir nugaros 
griovelį. Tamošiūnas - pamiršo visą drausmę 
ir pozą. Jis kumščiuose pasitempė švarko ran
kogalius ir atsidėjęs pabraukė apieausius, kak
tą ir visą veidą. Apsišluostęs pūstelėjo pro 
ūsus ir patampė juos, čia iškeldamas vieną, 
čia antrą viršutinės lūpos kampą.

Salėj darbas nutrūko. Visi sužiuro į jį. Jis 
irgi visai laisvai ir atvirai pažvelgė į salę. 
Daug jaunų vyrukų ir švitrių merginų sėdėjo 
už darbo stalų. a,Visi blozni dar“ — praslinko 
jo galvoj, — „o tos mergaitės ,tai tikros šar
kos“. Vyrai, nors nepatenkinti atrodė, tačiau 
gana ramiai laikėsi. Merginos išties šaipėsi, 
lankstėsi per stalus ir intriguojamai šnibždė
jos. Kai kurios tuo pat metu „piešė“ pačios 
save, pozuodamos prieš miniatūrinį saujoj lai
komą vaidrodėlį.
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m obios *
Dramos aktoriai kuria profesionalinį

dramos teatre?
Pirmoji „Aitvaro“ premjera

Nelengvomis susibūrimo sąlygomis, vis 
dėlto Detmolde, Kauno radijofono režisieriaus 
J. Gučiaus dėka, susitelkė grupė profesionalų 
aktorių su H. Kačinsku priešaky ir geg. 30 d. 
atidarė profesionalinį teatrą. Jo premjera — 
naujas Antano Rūko veikalas „Bubulis ir 
Dundulis“. Kad ir griežtai vertintume pasta
tymo visumą, vis dėlto turime .pripažinti, kad 
pastatymas yra ne tiktai fachmaniškas, bet ir 
pakilaus meniško užsimojimo.

Veikalas. Autorius’A. Rūkas „Bubulio Ir 
Dundulio“ nutikime pavaizdavo mažytę Lie
tuvos kaimo gyvenimo, tartum įrašyto į fil- 
mos kaspiną, atkarpą. Natūraliai jis eina, lo
giškai plėtojasi ir nuosekliai sukasi aplink 
buities veleną. Viskas gyvenimo sąlygų pa
diktuota, viskas natūralu, bet daug kas atro
do juokinga. Vaidinimas kaip tiktai ir iškelia 
bei jų santykių savybes, kurios, tiesa, yra na
tūralios, bet yra vertos nusišypsojimo arba 
net pašaipos. Bubulis su Dunduliu susikivir
čija (intriga) dėl menkniekio, bet patys ir su
sitaiko. Įdomu ir gražu, kad autorius tą pra
blaivėjimo susipratimą paveda patiems kalti
ninkams. Miela, kad jie patys grįžta į blaivų 
protą. Veikalo sceningumą ir įvairumą didina 
antrinės intrigos, kaip senbernių piršlybos, 
senmergių svajonės gauti patinkamus vyrus. 
Veikalas baigiasi amerikoniškai geru finalu, 
kurio metu susituokia net trys poros: Bubu- 
lytė su Dunduliuku ir du senberniai su dviem 
senmergėm. Veikalas kreščendo plėtoja veiks
mingumą bei intrigingumą ir kulminuotės 
pasiekia gale, o tai dramaturgijoje laikoma 
idealu.

Pastatymas. J. Blekaičio vaidinimas pa
statytas realistiškai tautiškai. Veikalo ir 
veiksmo vieningumas išlaikytas gražiai, sti
lingai. Pastatymas logiškas saikingas ir sko
ningas.

.išorinis veikalo pavidalinimas, kurį atliko 
dail. V. Andriušis, tviska talento grožiu. De
koracijos ir kostiumai — tikra meno paroda, 
tačiau tokio meno, kuris gyvas ir vaizdus tik
tai scenoje ir tiktai su aktoriais. Scenovaiz
dis spalvingas, sodrūs ir reljefingas. Iš sce
nos dvelkia Lietuvos oras, dūzgia bitelės, kve
pia medum ir ranetais. Pakėlus uždangą, žiū-'

Kultūrinės aktualijos
KULTŪROS FONDAS

Tautos kūrybinis pajėgumas ir gyvybingu
mas matuojamas jos kultūra. Maža, bet kū
rybiškai pajėgi tauta dažnai daugiau lemia 
už didelę, bet neturinčįą šių savumų tautą. 
Tam teigimui patvirtinti istorija mums duoda 
daug pavyzdžių. Kadangi sava kultūra tau
tos gyvenime pats didžiausias ir svarbiausias 
yeiksnys, tai jąją daugiausia ir rūpinamasi 
bei sielojamasi. Kokių katastrofiškų pasėkų 
sulaukiama reikiamai nesirūpinant savąja 
kultūra, pamokamai mums rodo mūsų tautos 
praeitis. Mūsų tauta Vytauto Didžiojo laikais 
sudarė didžiulę valstybę nuo Baltijos ligi Juo
dųjų jūrų, bet ji nepajėgė jos išlaikyti dau
giausia dėl to, kad nesukūrė jos pagrindo — 
stiprios tautinės kultūros. Ilgainiui net pati 
lietuvių tauta atsidūrė stiprioje slaviškosios 
kultūros įtakoje, kuri grėsė mūsų tautą vi
siškai sužlugdyti. Mūsų kultūrą išlaikė liaudis, 
iš jos kilo mūsų tautinis bei kultūrinis atgiji- 
mas, įgalinęs mūsų tautą po Didžiojo Karo net 
atstatyti savo nepriklausomą valstybe.

Ar nepriklausomoje Lietuvoje m , tinka
mai rūpinomės savo tautinės kultūros reika
lais, ar išnaudojome visus galimumus savo 
tautinei kultūrai kelti? Deja, ne! Milžiniš
kos pinigų sumos buvo skiriamos ne kultūros 
reikalams, bet tokioms institucijoms, kurios,' 
mūsų tautai lemiamą valandą atsidūrus prieš 
mirštamą pavojų, pasirodė esančios visiškai 
’bereikšmės ir subirėjo, kaip kortų namelis. 

Neginčysim dėl mūsų buvusių valstybės vyrų 
gerų norų, bet suabejosime dėl jų nors ir 
menkiausių gabumų pramatyti, kad ir netoli, 
bet tragišką mūsų tautos ateitį. Jei nepri
klausomybės metais jnes visas savo pastan
gas, visas stipriausias kūrybines pajėgas bū
tume nukreipę tautinės kūrybos linkme, šian
dien, gal būt, mes lengviau išgyventume savo 
tragiškąjį likimą ir daugiau turėtume stipry
bės prieš jo mus naikinančią galią atsispirti. 
Nors ir nemalonius, praeities faktus vis dėlto 
turime atsiminti, nes iš praeities turime sem
tis stiprybės, kitais žodžiais tariant, pažinti 
praeities klaidas ir jų nebekartoti.

Mes savo tarpe nemažai turime kūrybinių 
pajėgų. Kultūriškai veikti mes esame ne tik 
nedraudžiami, bet savo, globėjų skatinami ir 
paremiami. Kultūriška veikia mes reiškiame 
savo tautinę gyvybę, palaikome gyvybinį ry
šį Su savo tautos kamienu. Be savo kultūri
nės veiklos, mes labai greit nebetektume savo 
tautinės gyvybės ir pradėtume vysti ir džiūti, 
lyg medžio nukirsta ir šalin nusviesta šaka. 
Turėdami pakankamai kūrybinių (intelektinių 
ir meninių) pajėgų, turėdami pakenčiamas

rovas iškart atsiranda Lietuvos atmosferoj ir 
pradeda gyventi jos gyvenimą — paprastą, 
bet gyvą, gaivalingą.

Vaidyba. Kad ir žavi, scena be aktoriaus 
būtų tiktai statiška paroda. Aktorius yra sce
nos gyvybės alfa ir omega. Ir žiūrovas čia 
turi ko pasiklausyti ir pasižiūrėti. Pasiklau
syti ne tiktai jambais rašyto teksto, bet ir iš
raiškos; pasižiūrėti ne tiktai puikaus sceno
vaizdžio, bet ir scenų, mizanscenų, kurios kar
tais be žodžių yra vaizdingesnės ir daugiau 
pasakančios, negu žodinės.

H. Kačinskas su V. Valiuku buvo labai 
būdingi, tartum Lietuvos dirvoj išaugę ąžuo
lai, Bubulis ir Dundulis — monumentalūs Lie
tuvos kaimo vyrai. Jų vaikai — Radasta ir 
Dobilas — į tėvus panašūs, tiktai jaunesni. 
Jauni jie ir aktoriai, ypač Radasta — D. Jo- 
siukaitė. Pirmą karą ji scenoje, šaltoka, ne
pakankamai išraiškinga, bet gabi, galinti būti 
aktore. R. Veselauskas dvasingas ir nuošir-

Šongau festivaliui pasibaigus
Esame skaitytojus supažindinę su menine 

programos dalimi pirmoje festivalio pusėje. 
Šiuokart trumpai supažindinsime su likusia 
programos dalimi.

Gegužės 28 d. pažymėtinas Dilingeno sty
ginio kvarteto koncertas, kurį atliko Iz. Va- 
syliūnas (I smuikas), Pr. Maciukas (II smui

Dilingcne gyveną menininkai, kuriu dauguma dalyvavo Šon~au festivalio programos atli
kime. Jų viduryje chorm. J. Štarka.

kas), St. Gabrijolas (altas) ir M. Saulius (cel
lo). Puikus darnumas, geras susigrojimas, ne
paprastas jautrumas atlikime žavėjo klausy
tojus iki pat sielos gelmių. Dieną prieš tai 
tas pat kvartetas rotušės salėje davė koncertą 
vietos vokiečių visuomenei. Buvo atlikti 
Mozarto, Beethoveno ir Griego kūriniai.

Gegužės 31 d. įv^ko Danutės Nasvytytės 
išraiškos šokio meno vakaras. Šokėja užbūrė 

kultūriniam darbui sąlygas, mes vis dar ne
turime kultūrinio darbo organizacijos, kuri 
tą darbą planuotų, koordinuotų ir kreiptų jį 
reikiama linkme. Ligšiolinis mūsų kultūrinis 
veikimas buvo sporadiškas, atsitiktinis, dau
giau pramoginio, negu kūrybinio pobūdžio. 
Ir toliau taip pakrikai veikiant, mūsų kul
tūrinis gyvenimas silpnės ir pradės męrdėti.

Nepriklausomybės metais mūsų kultūra, 
ypač meninė, valdžios daugiausia tebuvo re
miama tik tiek, kiek ji buvo reikalinga vals
tybinei reprezentacijai. Ta pati klaida ir da
bar mūsų kartojama. Mūsų stovyklų . vado
vybės-šiokios tokios paramos ir globos tetei-. 
kia tik toms meno šakoms (daugiausia cho
rams ir tautinių šokių šokėjams), kurios rei
kalingos stovyklos reprezentacijai, visa kita 
paliekama Dievo valiai.

Mes nekaltiname stovyklų vadovybių, kad 
jos mūsų kultūrininkams neteikia reikiamo 
respekto ir paramos, o juos lygiai traktuoja 
su visais stovyklos gyventojais, bet, sieloda- 
miesi mūsų kultūriniais reikalais ir norėdami 
suaktyvinti mūsų kultūrinį gyvenimą, drįsta
me iškelti būtiną reikalą įsteigti instituciją, 
kuri mūsų kultūriniam gyvenimui vadovautų, 
jį koordinuotų, jį visokeriopai remtų. Ka
dangi mūsų kultūrinei veikiai tiek praeity, 
tiek ir dabar labai stokojo materialinės para
mos, tai ar nevertėtų mums įkurti Kultūros 
Fondą. Jo uždavinys būtų remti mūsų kul
tūrinį darbą plačia to žodžio prasme. Savo 
planinga ir efektyvia mūsų kultūrinių darbo 
parama Kultūros Fondas jau tuo pačiu mūsų 
kultūrinei, veiklai vadovautų ir ją koordi- 
nuųjų.

dus kaimo bernelis Dobilo rolėje. Savaimin
gos ir kiekviena savaip originali M. Lemešytė
— įgulės vaidmeny ir D. Kubertavičiūtė — 
Rožės. Abi jos turi gerų duomenų charakte
ringoms rolėms. Sau žmonės yra Girdžius,
viengungis, A. Ruko interpretacijoj, ir Šal
tekšnis, viengungis, A. Dikinio vaizduotas,, ir
Tarulis piršlys, B. -Kvedaro vaidyboj. Gir
džius — rezonierius, bet mokamai išvestas 
paties autoriaus. Šaltekšnis — pajuokiamasis 
senbernis, puikiai D. Dikinio išvedamas. Ta
rutį B. Kvedaras duoda linksmą, gyvą, judrų.

Vis® to pasėkoje turime simpatingą spek
taklį, gero meniško lygio. Nei Kaune, nei Vil
niuj nedaug kuo tegalėtume jį papildyti bei 
patobulinti. Ypač svarbu, kad čia visa sava. 
Vaidinimo prologas į žiūrovą prabyla ypa
tingai jautriai ir atveria jo širdį priimti vi
sam vaidinimui — nors ir nedidelei Lietuvos 
gyvenimo — ir kūnu ir dvasia — atkarpai.

Detmolde gyveną tremtiniai nuoširdžiai 
pasidžiaugė vaidinimu. Linkėtina, kad ir kitų 
vietovių tremtiniai pamatytų „Aitvarą“ su 
pirmąja premjgra. „Aitvaras“ pasiruošęs vi
sur išvykti, kas prisius susisiekimo priemones 
nusigabenti artistams ir dekoracijoms.

E. 2.

žiūrovus mokėjimu šokiu pei duoti žmogaus 
sielos išgyvenimus ir nuotaiką.

Birželio 1 d. įvyko Augsburgo mišraus cho
ro, vedamo p. Jeronimo Kačinsko, ir solistų 
koncertas. Nors ir jaunas choras, bet prity
rusios rankos vedamas ir su parinktu reper
tuaru sugebėjo klausytojus maloniai nuteikti.

Solistai: p. St. Liepas, Krikštolaitytė, Rūkšte- 
lienė ir p. Ambrozaitis (klarnetas) buvo klau
sytojų labai šiltai sutikti. Solistams ir chorui 
akomponavo p. Jeronimas Kačinskas ir p. Šim
kus,

Birželio 2 d. įvykęs solistų-vokalistų kon
certas paliko neišdildomą įspūdį. Programą 
atliko solistė Antanina Dambrauskaite, St. 
Liepas ir St. Baranauskas (tenoras). Buvo at-

Kultūriniam Fondui sudaryti iniciatyvos tu
rėtų imtis mūsų kultūrininkų sambūriai: Lie
tuvių Rašytojų Tremtinių Draugija, Lietuvių 
Žurnalistų Sąjunga,, Lietuvių Scenos Meni
ninkų Atstovybė, Lietuvių Studentų Atstovy
bė, mokytojų ir kitokios, jei atsirastų, kultū
rinės organizacijos. Iniciatyvos reikėtų imtis 
nedelsiant, nes Kultūros Fondo laukia dideli 
uždaviniai.

Reikia tikėtis, kad mūsų tremtinių ben
druomenė ir mūsų užjūrio tautiečiai savo au
komis gausiai parems šią mums labai svarbią 
ir reikalingą kultūrinę instituciją.

VADOVĖLIŲ REIKALAS
Pradžios mokyklas ir gimnazijas pajėgėme 

greit ir sėkmingai suorganizuoti. Jos šiandien 
mūsų tremtinių bendruomenėje dirba didelį 
kultūros darbą. Mūsų mokyklų, o ypač gim
nazijų sėkmingam darbui trukdo vadovėlių 
trūkumas. Tad vadovėlių reikalas šiandien 
yra vienas pačių svarbiausių ir aktualiausių 
mūsų vargo mokyklos klausimų. Dabartinėse 
aplinkybėse jį bent kiek pakenčiamai išspręs
ti nelengva, tačiau jis reikalinga spręsti kuo 
skubiausiai, nes jis yra mūsų mokyklų gy
vybinis klausimas.

Prie Švietimo Valdybos kuo skubiausiai 
reikia sudaryti Vadovėliams Leisti Komisiją. 
Jos pirmasis uždavinys būtų sudaryti leistinų 
vadovėlių sąrašą ir surasti žmones, kurie juos 
parašytų. Kai kas jau ir dabar turi parašęs 
ar teberašo mokykloms vadovėlius. Vadovė
liams Leisti Komisija turėtų tą darbą koor
dinuoti, kad to paties vadovėlio nerašytų keli 
asmenys. Būtų gera, kad jau ruošiamų vado-

Stasys Santvaras

Prie kojų akmeninio stabo 
Parkritę milijonai nusigandusių vergų... 
O ten, už jo sunkių pečių, arga į naktį, 
Kurion akis pakelt baugu...

Ir klykią juodvarniai, juodom bangom atlėkę, 
Ir šiurpo šmėklą rėkiant kiekvienoj širdy gir- 
Belaisviai, tremtiniai ir vergės [džiu — —. 
Labiau neverktų ir nerėktų 
Po girioje užgriuvusiu medžiu ...

Sujunda jūra apsiniaukusių būtybių 
Prie kojų akmeninio stabo------
Į saulę! Veskit mus pirmyn į Saulę! 
Ir vėl, parkritę žemėn, tyli jie be žado, 
Ir vėl jie garbina klaikiausią žemišką ap

gaulę ...
Anga į naktį — bekraštinė!
Kurie pateko jon — jau drasko, kaip vilkai, 

viens kitą------
Kad jie dar žmonės, motinų gimdyti, 
Kad jie dar tiki Atpirkimo rytą — 
Jie bijo net broliui pasakyti...
Prie kojų akmeninio stabo
Parkritę milijonai nusigandusių vergų...
Bet debesys jau tvinsta virš kalnų ir marių — 
Ir žaibo strėlės pralekia paniurusi^ dan

gum!
Anga į naktį bus užgriauta
Ir Nojaus Arka vėl atplauks prie žydinčių 

krantų!
Toli, toli regiu šilkinę laivo burę — — 
Mergaite, vėl galėsi tu priskint Madonai 
Aly vžiedžių baltų!...

likti lietuvių kompozitorių kūriniai ir operų 
arijos. Stipri balsinė medžiaga, puikus atliki- 
mos žavėjo klausytojus. Koncerte dalyvavęs 
vienas amerikiečių pulkininkas pareiškė:

—; Tai buvo pasakiškai gražų! Aš n etikė-, 
jau, kad tokia maža lietuvių tauta, galėtų tu
rėti tokias stiprias menines pajėgas.

Birželio 7 d. koncertavęs Dilingeno Juliaus 
Starkos vedamas .vyrų choras padarė didelę 
ir malonią staigmeną. Švarus skambesys, švel
nūs pianissimo, griausmingi fortissimo, sko
ningai parinktas ir gerai paruoštas repertua
ras žavėjo klausytojus. Daug dainų choras 
buvo priveistas kartoti. Šiandieną jau galima 
drąsiai tvirtinti, kad Dilingeno vyrų choras 
yra šios srities reprezentacinis vienetas.

Birželio 13 d. įvyko Vincės Jonuškaitės- . 
Zaunienės dainų ir arijų vakaras. Kaip ir 
buvo tikėtasi, mūsų garsioji dainininkė vi
siškai pavergė klausytojus. Gražios ir melo
dingos mūsų liaudies dainos, kurias gerb. dai
nininkė moka puikiai atlikti, operų arijos ir 
šiaip nelietuvių kompozitorių kūriniai sudarė 
puikią festivalio meno programos pabaigą.

Festvalis pasibaigė. Iš vietos negausaus 
lietuvių būrelio jis pareikalavo labai daug 
darbo ir pasiaukojimo. Tačiau ir dabar jie 
poilsio neturi, nes užimant kariuomenei pa
talpas visa kolonija (kartu estai ir latviai) 
iškeliami į miške esančią stovyklą prie Ge
retsried, kuris yra už 10 km nuo artimiausios 
geležinkelio stoties Wolfratshausen. Čia, at
rodo, jau bus galima tinkamai pailsėti.

Visuomenei bus pravartu žinoti, kad są
ryšyje su paroda ruošiamasi išleisti platus in
formacinis leidinys apie Lietuvą anglų ir lie
tuvių kalba. Leidinys bus gausiai iliustruotas. 
Medžiaga šiam leidiniui renkama, straipsniai 
rašomi. L. P.

vėlių sąrašas būtų paskelbtas mūsų periodi
nėje spaudoje.

Kol paruoštų vadovėlių negalima išspaus
dinti spaustuvėje, jie (ar bent jų konspektai) 
galėtų būti išspausdinti rotatoriumi.

Labai svarbu, kad šis mūsų mokyklų bū
tinas dalykas būtų dirbamas organizuotai ir 
planingai. A. Merkelis

„Svetimoj Padangėj"
Š. m. birželio 13 d. suėjo metai, kai įsikūrė 

Wiurzburgo lietuvių stovykla. Per tuos vie
nerius metus daug padaryta, nuveikta. Ry
šium su metinių minėjimu išleidžiamas Wiurz
burgo stovyklos metraštis „Svetimoj padan
gėj“. Knyga apims visą stovyklos gyvenimą. 
Joje yra šie skyriai: ĮŽANGA (vedamasis, Tė
vynės ilgesys, eilėraštis, metai Wiurzburgo 
stovykloj, Eisenacho lietuviai papildo mūsų 
šeimą, žmogus su užrašų knygele); MOKSLAS 
(vaikų darželis, pradžios mokykla, gimnazija, 
liaudies universitetas, kursai, biblioteka); 
DARBAS technikos tarnyba, ligoninė, vaikų 
mityba, batsiuvių artelė); ĮSTAIGOS (polici
ja, gaisrininkai, paštas, teismas, skautai, in-- 
žinierių draugija, studentų draugija, moterų 
veikla, teisininkų draugija, raudonasis kry
žius); MENAS IR KULTŪRA („Sietynas“, sce
nos mėgėjai, choras, vaikų teatras, dailės stu
dija, dailininkai ir parodos, spauda, knygos); 
KRONIKA IR STATISTIKA (viešbutis, kavi
nė, kantina, bendroji virtuvė, malkų kirtimas, 
sportas ir mūsų mirusieji).

Metraštis apims apie 70 psl. ir bus iliu- 
stnintan.
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Niurnbergo byla
Schachto, Funko, Doenitzo, Racderio ir 

v. Schirach parodymai
Buvęs valstybinio banko pirmininkas ir fi

nansų ministeris Hjalmar Schachtas buvo pir
mas kaltinamųjų, kuris savo kalboje puolė 
Hitlerį. Jau po Roemo pučo Schachtas pra
dėjęs nepasitikėti Hitleriu, o vėliau jis priė
jęs išvadą, kad Hitleris turįs būti pašalintas 
sukilimo ar atentato keliu. Šį Schachto pa
reiškimą parėmė ir jo liudininko dr. Gisevius 
parodymai. Gisevius yra vienintėlis gyvas iš- 
likęs 1944 m. liepos 20 d. sąmokslo prieš Hit
lerį dalyvis. Jis plačiai atpasakojo sąmokslo 
istoriją. Jau 1938 metais buvo ruoštas planas 
pašalinti Hitlerį, bet po Miuncheno susitari
mo jis buvo atidėtas. Stalingrado kovų metu 
taip pat buvo ruoštasi pučui — vėl nepavyko. 
Galiausiai buvo bandyta 1944 m. liepos 20 
dieną. JAV atstovo paklaustas, kokią nuo
monę turėjo 1944 metų pučo rengėjai dėl čia, 
Niurnbergo teisme, esančių kaltinamųjų, Gi
sevius atsakė: „Išskyrus Schachtą, visus 
juos laikėme atsakingais dėl tų nelaimių, ku
rios ištiko Vokietiją ir visą pasaulį. Šie po
nai, be abejo, būtų tuojau atsidūrę kaltėjime 
ir nereikėję būtų ilgai laukti jų nuteisimo.“ 
Iš kitos gi pusės Schachtas prisipažino norė
jęs ir rėmęs Hitlerio įsigalėjimą valdžioje, fi
nansavęs rinkimus, savo kalbose puolęs žy- 
dus ir Bažnyčią, buvęs apdovanotas partijos 
aukso medaliu, finansavęs karo pramonę ir 
turėjęs kitų „nuopelnų“ nacionalsočializmuL 
„Aš dar ir šiandieną esu patenkintas, — pa
reiškė Schachtas, — kad galiu būti atsakingas 
dėl Vokietijos apginklavimo. Aš tik norėjau, 
kad Hitleris kitaip būtų panaudojęs šį apgin
klavimą.“

„Aš turėjau tik titulą, bet niekada neturė
jau galios, — pareiškė apklausinėjamas bu
vęs ūkio ministeris Funkas, — taip, tai buvo 
per visą gyvenimą. Aš prieidavau, taip sa
kant, visuomet tik iki durų, bet niekada ne
turėjau teisės įeiti. Tačiaus šioje byloje yra 
kitaip.“ Į klausimą, kodėl jis 1945 m. lapkričio 
mėn. tardomas verkė ir prisipažino kaltu, 
Funkas atsakė: „Kai man tardymo metu buvo 
pavaizduotos' prieš žydus panaudotos, teroro 
priemonės, aš susmukau, kadangi pajutau, kad 
iš čia visos nelaimės yra prasidėję. Aš- tą 
kartą pajutau savo didelę kaltę ir gėdą, ku
rią aš taip pat jaučiu ir šiandieną.“ Funkas 
toliau prisipažino, kad jis žydus laikė žalingu 
elementu, ypatingai meno srityje, ir stengėsi 
juos išjungti iš kultūrinio gyvenimo. Tačiau 
jis sakėsi buvęs priešingas antisemitiniam 
terorui ir kovojęs su tuo. Nors, iš kitos pu
sės, Funkas turėjo prisipažinti, kad jo pa
tvarkymu valstybinis bankas priiminėjo iš SS 

•„aukso indėlius“, kuriuos sudarė SS nužudytų 
aukų auksiniai dantys ir kitos brangenybės.

Buvęs vokiečių laivyno vadas ir vėliau 
Hitlerio įpėdinis Kari Doenitzas, kuris į savo 
gynėjo klausimus atsakinėjo aiškiai ir preci
ziškai, į kaltintojų gi paklausimus delsė at
sakyti arba išsisukinėjančiai aiškinosi. Jo 
Jsakymai negelbėti paskandintų priešų laivų 
įgulų arba nauju torpedų bei pistoletų išradi
mas ir pritaikymas specialiai naikinti paskan
dintų laivų įguloms, buvę, pasak Doenitzo, 
arba tiesioginiai Hitlerio reikalavimai arba 
bereikšmės, neįgyvendinamos frazės. Jo rei
kalavimas nubausti laivų statyklos sabotuo
tojus turįs būti suprastas ta prasme, kad jis 
tada reikalavęs, kaip bausmės, tik papildomų 
maisto kortelių atėmimo. Jis nieko nežinojęs 
nei apie priverstiną užsienio darbininkų me
džiojimą, nei apie žydų persekiojimą, nei pa
galiau apie Vokietijos koncentracijos lagerius. 
Taigi, ta asmenybė, kurią Hitleris paliko savo 
vietininku, veik nieko nežinojo.

Doenitzo pirmtakas Erich Raederis, kuris 
Iki 1943 metų buvo vokiečių laivyno vadu, 
pateikė teismui smulkesnius paaiškinimus 
apie vokiečių karo laivyno kūrimąsi.

Dar 1918 metais, tik po kapituliacijos, tūk
stančiai kulkosvydžių ir kitų ginklų buvo nus
lėpta kaimuose, vėliau palaipsniui jie buvo 
surinkti ir panaudoti laivyno apginklavimui. 
Dar prieš 1928 metus buvo planuotas laivyno 
aviacijos atkūrimas. Ir kadangi pagal Ver
salio sutartį buvo draudžiama Vokietijai ap
mokyti karinius pilotus, tai busimasis karo 
laivyno aviacijos personalas buvo apmokomas 
civilinėje aviacijoje. Keturi didieji Vokietijos 
kovos laivai „Scharnhorst“, „Gneisenau", „Tir- 
pitz“ ir „Bismarck“ buvo pastatyti didesnio 
tonažo, negu leido Vokietijos-Anglijos karo 
laivyno statybos sutarties nuostatai.

Buvęs vokiečių nacionalsocialistinės jau
nuomenės organizacijos, vadinamos „Hitler- 
jugėnd“, vadas Baldur von Schirachas iš da
lies prisipažino kaltu. „Tai yra mano kaltė, 
kad aš auklėjau jaunuomenė tam vyrui, ku
ris yra atsakingas už milijonus žmogžudysčių, 
— pareiškė von Schirachas teisme, — vokie
čių gi ’aunuomenė nėra atsakinga dėl Ausch- 
wjtzo žiaurumų' bet kas dar po Auschwitzo 
pasilieka prie rasinės neapykantos, tas yra at
sakingas dėl šios tragedijos“. Šia proga jam bu
vo paskaityta iš „Volkischer Beobachter“ jo 
vienos kalbos, pasakytos 1942 m. rugsėjo 15 d., 
ištrauka. Ten jis kalbėjo: „Kiekvienas Euro
poje esąs žydas yra pavojingas Europos kul
tūrai. Jei man kas norėtų padaryti priekaiš- 

t tą, kad aš iš šio Vienos mięsto, kuris jau kar
tą buvo žydiškumo metropolija, išsiunčiau 
tūkstančius ir dešimtis tūkstančių žydų į ry
tinius getho, tai aš turėčiau pasakyti, kad aš 
čia įžiūriu savo nuopelnų Europos kultūrai.“

Ne taip nusičiaudėjo
Vienas mūsų kolonijos narys buvo toks 

neatsargus, kad viešoje vietoje lygiai penkios 
minutės po dvyliktos valandos nakties ėmė 
ir nusičiaudėjo.

— Kaip tai, ar tu negalėjai prisičiaudėti 
iki dvyliktos? — apstojo jį priešingo nusista
tymo draugai ir ėmė jam lipti ant apivarų.

Žodžius sekė veiksmai, įvyko apsistumdy
mas, o po kiek laiko viename tremtinių ben
druomenės laikraštyje įdėjo profesoriaus ve
damąjį straipsnį, kuriame buvo daug'kalbama 
apie demokratiją, buvo išgirtas Winstonas 
Čerčilis. Girdi, Winstonas Čerčilis jokiu būdu 
būtų heprileidęs, kad kas nors Anglijoje arba 
dominijose imtų ir nusičiaudėtų lygiai pen
kias minutes po dvyliktos. Demokratinė san
tvarka ir tradicijos, girdi, leidžia čiaudėti tik
tai iki dvyliktos, o jeigu kas vėliau įsigeidžia 
tatai padaryti, yra nei mažiau, nei daugiau, 
kaip totalitarinis šlamštas.

Trumpai tariant, šis straipsnis neatsargųjį 
čiaudėtoją prikalė prie gėdos stulpo ir kuo 
nepasiūlė jį išmesti anapus bendruomenės ri
bų kaip nudžiuvusį jos narį.

Praslinko nemaža laiko, mūsų kolonija jau 
beveik buvo pamiršusi šį keiftsmingą visuo
menės reiškinį, taip sakant, žaizda ant mūsų 
bendruomeninio kūno jau buvo beužgyjanti 
ir miklieji liežuviai jau svarstė sekančias pa
rapijos negeroves, kurios kasdien nuodija 
mums nuotaiką ir sunkina vargti vergą iš
tremtyje. Tai, žiūrėk, sugavo su trigubom 
kortelėm, tai iškoliojo komitetą, tai - nenukėlė 
kepurės pro šalį praėjusiai pirmininko žmonai 
arba jos vaikams nepareiškė pagarbos .kokiu 
nors neleistinu veiksmu.

Dabar gerai neatsimenu kokių ydą iš eilės 
svarstė mūsų bendruomenė, — j&i nesumeluo
siu, — rodos, kondensuoto pieno paskirstymą, 
kuomet staiga buvo paskelbtas teismo posė
dis apsvarstyti nusičiaudėjimo bylai-.

Ši svarbi byla buvo nagrinėjama prie at
virų durų, ir čiaudėtojams ir nečiaudėtojams 
buvo leidžiama laisvai įeiti į salę.

Prokuroras savo kalboje nušvietė nusikal
timo aplinkybes. Pagal liudininkų apklausi
nio davinius, daiktinius įrodymus ir medici
nos ekspertyzą, čia įvykęs prasilenkimas su 
Lietuvos Respublikos įstatymais, nes kaltina
masis, būdamas pilnoje sąmonėje Ir veikda
mas pagal iš anksto apgalvotą planą, gerai 
žinodamas, kas laukia už tokį nusikaltimą, 
lygiai penkias minutes po dvyliktos viešoje 
vietoje nusičiaudėjo.

— Dėl ko jis negalėjo to neleistino veik
smo atlikti penkioms minutėms anksčiau, kaip 
tai daro visi įstatymus gerbi ą tremtinių ben
druomenės nariai? — suriko prokuroras vi
dury savo išsamios kalbos. — O gi dėl to, kad 
jis, čiaudėdamas, turėjo visai kitokius tikslus. 
Tai buvo ne eilinis nusičiaudėjimas, bet tie
siog iššaukimas į vienos visuomenės dalies 
kurstymą prieš kitą. Kaltinamasis tatai pa
darė nenusigręžęs į kampą, ne į nosinę, 
bet tiesiai vienam draugui veidą. Ir tas 
sukėlė pasipiktinimą svetimšalių, kurių tuo 
metu dideliais būriais telkėsi koridoriuose, 
gatvėse, patvoriuose ir prie langų, lyg iš ank
sto numatydami, kaip lietuvis plėš lietuvio 
garbę ir kompromituos mūsų brangios tėvy
nės gerą vardą. Tai yra didelio formato nusi
kaltimas, negarbingoje šviesoje mūsų pasiro
dymas prieš visą vakarų Europą ir jos apy
linkes. Todėl įstatymų vardu prašau nubau
sti kaltinamąjį pačia aukščiausia bausme, iš
metant jį anapus bendruomenės ribų, tegu jis 
sau už tų ribų teršia, kiek tik nori.

Klausytojai, o ypač klausytojos pamatė, 
kad reikalas krypsta visiškai rimtu keliu ir- 
kad be reikalo ši byla buvo taip lengvai pa
miršta. Kaltinamasis užkaito ligi ausų, liu
dininkai nebesišypsojo, o ekspertai tik lingavo 
galvomis žiūrėdami į kaltinamąjį, tarytum sa
kydami: pražuvai, brolyti, kaip musė meduje! 
Teismo sekretorius tik vienas nesijaudino ir 
vedžiojo plunksną per popierių, lyg rašyda
mas mirties sprendimą didžiausiam karo nu
sikaltėliui, kuris ant rytojaus turi baigti savo 
pasigailėtiną gyvenimą ant kartuvių arba 
krematorijumo pečiuje, prieš tai užnuodytas 
dujų kameroje.

— Ehė... — palingavo vienas vaizbūnas 
savo kaimynui. — Brangus nusičiaudėjimas, 
daugiau kaštuos, negu man paskutinį kartą 
Wiurzburge dėl tabako...

— Blogai... — sumurmėjo gimnazijos mo
kytojas. — Aš seniai sakiau savo mokiniams, 
kad čiaudant reikia čiaudėti į nosinę, o ne į 
Vakarų Europą ...

Po to atsistojo gynėjas ir ėmė klausinėti 
liudininkus:

— Ar kaltinamasis nusičiaudėjo dvi minu
tes prieš dvyliktą, ar tris minutes po dvy
liktos.

Von Schirachas aiškino, kad „Hitlerjugend“ 
organizacijos nariai — vokiečių jaunimas — 
nebuvo auklėjami nei priešbažnytinėje, nei 
priešžydiškoje, nei pagaliau karinėje dvasioje. 
Organizacijos pagrindiniai tikslai buvę: sto
vyklavimas, savanoriškos lauko darbų tarny
bos ir kiti kultūriniai tikslai. Nors nuo 1936 
metų buvo priverstinis įstojimas į „Hitler- 
jugend“ organizaciją, tačiau, anot von Schi- 
racho,’ 97% vokiečių jaunuomenės stojo sa
vanoriškai. V. G.

— Kaip tai prieš dvyliktą? — nustebo liu
dininkas. — Juk visą laiką buvo kalbama 
apie penkias po dvylikos.

— Bet aš klausiu tamstą! Kiek rodė tuo
met jūsų laikrodis?

— Kad aš neturėjau laikrodžio. Dingo per 
išvadavimą tamsiojoj gatvėj... — numykė 
liudytojas.

— Tai iš kur žinot? — rūsčiai kamanti
nėjo gynėjas.

— Aš... aš... taip man sakė! — bandė 
pasitaisyti.

— Pakaks! Prašau sekantį, — tarė advo
katas.

Sekantis liudininkas, nors ir turėjo lai
krodį, bet jis tuo tarpu nėjo ir jis apie nu
sičiaudėjimo laiką girdėjęs iš kolegos Zate- 
plinsko. Kadangi tuo tarpu teisme Zateplin- 
sko nebuvo, jis išvažiavęs kažkur apyvartos 
pasidaryti, tai advokatas pasiūlė bylą atidėti.

Tam griežtai pasipriešino prokuratūra, sa
kydama, kad mes čia, ištremtyje, negalime 
laukti, kol Zateplinskas padarys apyvartą 
anglų zonoje. Gal jis dar kartais pateks į 
MP rankas, ar kur kitur bus prikabintas.

Teismas, prisikišęs viens kitam prie ausų, 
nutarė bylą tęsti iki galutino sprendimo. Po 
to buvo apklausinėjami kaltinamojo liudinin
kai.

Prokuroras:
— Ar tamsta girdėjai, kaip kaltinamasis 

nusičiaudėjo?
Liudininkas:
— Girdėjau.

Literatai lanko stovyklas
Prieš kurį laiką mūsų rašytojų grupė pra~ 

dėjo lankyti lietuvių stovyklas ir jose ruošti 
savųjų kūrinių literatūros vakarus. Iš pra
džių gausesnis literatų būrys važinėjo po sto
vyklas, bet š.m. liepos 1 d. Dilingeną aplankė 
tik trys tautiečių pamėgti literatai St 
Santvaras, Pulgis Adriušis ir Gustaitis, 
kuriuos ir dilingiečiai gana gerai įvertino. 
Stasys Santvaras paskaitė pluoštą vertingų 
poezijos kūrinių, Pulgis Andriušis puikiomis 
alegorijomis ir feljetoninio. pobūdžio kūriniais 
pavaizdavo gyvenimo neigiamybes, o Gustai
tis — patiekė klausytojams keletą lengvosios 
eilėdaros dalykėlių, kurie klausytojus link
smai nuteikė ir išspaudė gardaus juoko. Keli 
šimtai klausytojų nepajuto, kaip praėjo dvi 
nuotaikingos valandos.

Vertinant šį literatūrinę pragramą, reikia 
pasakyti, kad ji turi ir gilios pedagoginės 
reikšmės mūsų tremtiniškosios visuomenės 
daliai. Juk jokia paslaptis, kad stovyklose 
yra ir tokių individualistų, kurie tik vien 
save temato, kuriems bendrieji reikalai tik 
tiek terūpi, kiek pernykštis sniegas, kurie jau 
beveik norėtų, anot to Pulgio feljetono, kad 
kas nors jiems padus ir nugarą pakasytų. Iš 
to taško išeinant ir linkėtina šiam triumvira
tui aplankyti kuo daugiausiai lietuviškų sto
vyklų.

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

The Twenty Fourth Lesson — Dvidešimt ketvirtoji pamoka
Pradėkime pamoką nuo pereitoj pamokoj 

padiktuotų sakinių vertimo:
1. My brother lived in London for six years.
2. My brother has lived in London all the 

time.
8. My daughter was married only for a short 

time — she is a widow now.
4. My daughter has been married several 

years ago.
5. I drank a cup of coffee yesterday.
6. I have drunk a cup of coffee to-day and 

shall drink one mere in the evening.
7. I had three lessens last week.
8. I have had one lesson this week.
9. I saw him yesterday.

10. I have seen him to-day.
Įsidėmėkite gerai šių sakinių vartojimą ir 

pasipraktikuokit namuose.
Palikime dabar kol kas veiksmažodžių as

menavimą ir pažiūrėkime kitų nemažiau 
reikšmingų anglų kalbos dalių.

Žodelius “each“ ir “every“ pupils be 
abejo jau esat girdėję ir žinot, kad abu tie 
žodžiai reiškia „kiekvienas“. Koks gi skirtu
mas yra tarp šių dviejų žodžių?

Each — vartojamas tuo atveju, kai iš- 
vardinam atskirus elementus, kurių kiekis vi
sumoje yra žinomas ir apibrėžtas. Pav., “The
re are six lamps in each room“ — kiekvienam 
kambary yra šešios lempos. Kambarių skai
čius yra apibrėžtas ir ne per daug didelis, 
todėl sakome “each“. Paimkime antrą pa
vyzdį. “Each of the pupils in this class is a 
beginner“ — kiekvienas mokinys šioj klasėj 
yra pradedantysis. Mokinių skaičius yra ži
nomas, apribotas, todėl vartojame “each“. 
“Beginner“ reiškia „pradedantysis“.

Every — vartojame tuo atveju, kada kal
bame apie elementus, kurių kiekis visumoje 
yra neapibrėžtas. “I go to bed every night 
at ten o’clock“ — aš einu miegoti kiekvieną

Prokuroras:
— Gerai, labai ačiū, tamsta. Kas po to 

įvyko?
Liudininkas:
— Po to vienas bendruomenės narys pa

sakė: Į sveikatą!
Prokuroras:

w — O kas taip pasakė? , 
Liudininkas:
— Štai vienas iš čia sėdinčiųjų teisėjų!
Prie teismo stalo kilo sąmyšis, buvo pa

kviesta prie tvarkos, publika linksmai atsiduso, 
kai kas net užsirūkė. Prie pat durų stovėjęs 
krepšininkas garsiai suriko savo draugui: 
driblingas! Dešinėje pusėje, prie radijato- 
riaus viena bendruomenės narė su vaiku ant 
kelių, pasižiūrėjusi į laikrodį, isteriškai už
riko: Vai Dieve, o aš ir būčiau užmiršusi, 
kad šiandien man skiepytis!

— O aš dar neatsiėmiau sauso davinio! 
— šuktelėjo kažkas, trenkdamas durimis. .

, Teismas, vėl sukišęs nosis prie viens kito, 
pasitarė ir nusprendė bylą atidėti kitai sa
vaitei.

Taip mūsų bendruomenė ir iki šiai dienai 
laukia nesulaukdama,. kada teismas vėl su
sirinks ir paskelbs sprendimą byloje dėl vie
no neatsargaus nusič?—įdėjimo.

Pulgis Andriušis

Nuo Bismarcko...
(Atkelta iš 3 pusi.)

kietiją puls — tai Prancūzija prie kiekvieno 
prisidės. Šitie baimės santykiai ir dabar ne
nustojo prancūzams savo aktualumo. Pran- 
cūzaLbijo ateities Vokietijos. Jie reikalauja 
saugumo garantijų: Saaro ir tam tikra prasme 
(intemacionalizavimo, kontrolės) Ruhro sri
ties ir Reino krašto, o vokiečiams toks tų 
klausimų sutvarkymas yra „peilis- po kaklu“. 
Tie kraštai yra ekonominė Vokietijos širdis. 
Be jų Vokietija nebebus Vokietija. Tatai su
pranta ne tik prancūzai, vokiečiai bet ir

anglai bei amerikiečiai,
kurie į Vokietijos klausimą žiūri vėl gi kito
kiomis akimis negu Sovietai ir prancūzai. 
Jiems rūpi, kad Vokietija nebūtų pavojinga 
taikai. O Vokietija gali būti pavojinga taikai 
net dviem atvejais — jei jis bus per stipri ir 
jei ji būtų per silpna. Jei Vokietija bus per 
silpna, ji ne tik negalės padėti Europoje iš
laikyti jėgų pusiausvyros, bet ji pati gali būti 
kitų panaudota tai pusiausvyrai ardyti. Kaip 
sukurti tokią Vokietiją — va šitas klausimas, 
dabar svarbiausia, domina anglo-saksų pa
saulį. Yra daug požymių, kurie leidžia spėti, 
kad Vokietijos istorijos knyga bus atgal at
versta iki tos vietos, kur Bismarckas pradėjo 
ją kurti, t y., Vokietija bus vienokios ar ki
tokioj formos federalinė valstybė — demo
kratiniais pagrindais. Reikia tikėtis, kad to
kia ateities Vokietija ne tik sugebės „pasveik
ti“ nuo visų praeities „ligų“ ir jai padarytų 
operacijų (1918 ir 1945 m.), bet bus labai rei
kalinga ir naudinga visai Europai (ypačiai 
rytų) „pagydyti“ nuo daugelio ne europeiško 
pobūdžio ligų.

Jūo greičiau tai įvyks — tuo geriau bus 
visiems.

vakarą dešimtą valandą. Vakarų skaičius yra 
neapibrėžtas. Nežinia, kiek jų buvo ir kiek 
jų bus. Kitas pavyzdys: “I come here every 
day“ — aš ateinu čia kiekvieną dieną. Tų 
dienų skaičius taip pat nėra aprėžtas, todėl 
sakome “every“.

Galutinoj išvadoj galime pasakyti, kad 
“each“ yra kiekvienas iš mažesnio skaičiaus, 
tuo tarpu “every" — kiekvienas iš didesnio 
skaičiaus. “Each time" reiškia kiekvieną 
kartą.

Paimkime kitus du žodžius reiškiančiu* 
„jau“ — y et ir dlready. Klausiamuosiuose ir 
neigiamuosiuose sakiniuose vartojame daž
niausiai “yet“. Pav. “Do you go home yet?" 
— ar jūs jau einat namo? “No, I do not go 
home yet“ — ne, aš dar (jau) neinu namo. 
Lietuvių kalboje mes šitoj vietoj pavartotu- 
mėm “dar“, anglai sako „jau“. Tačiau, “Yes, 
I go home already", nes tai yra teigiamas 
sakinys. Jeigu mes klausimajam sakiny var
tojame žodį “already“, tai reiškia, kad mes 
žodį jau labai pabrėžiam. Pav., “Do jou go 
home already?“ — ar jūs jąu einant namo? 
Klausiantysis yra nustebęs, kad kitas taip 
ruošiasi išeiti, jis manė kad šis pasitiksiąs il
giau ir todėl labai akcentuoja žodį „jau“.

Pabaigi išveYskite keletą sakinių, kad ge
riau įsisąmonintumėt šiandien paduotas tai
sykles.

1. Aš einu į bažnyčią kiekvieną sekmadienį.
2. Aš mačiau kiekvieną knygą jo bibliotekoj.
3. Šita krautuvė atdara kiekvieną penkta

dienį.
4. Aš turiu knygą kiekvienoj rankoj.
5. Kiekvienoj pamokoj mes mokomės dau

giau ir daugiau.
6. Ar tu jau gali kalbėti angliškai?
7. Ne, aš dar (jau) negaliu kalbėti, bet maną 

sesuo jau gerai kalba.
8. Ar jis tikrai jau pabaigė mokyklą?

6



1946. VII. 4. Mūsų Kelias 7 pust Nr. 26 (35).

Mes iškome savųjų
1317. Rackevičius Stasys ir Musteikis Alfon

sas arba žinantieji ką nors apie juos 
prašomi tuojau atsiliepti šiuo adresu: 
Litauisches Komitee, Osnabrūck-Haste, 
78er Strasse 15.

1318. Slikas Stasys, DP Camp Traunstein 
„Kurhaus", ieško giminių ir pažįstamų.

1319. Sturonas Zenonas. Zeven-Sudorf. Kr. 
Bremervorde, DP Baltic Camp, Lithua
nian Groupe, ieško brolio Sturono Al
fonso.

1320. Kogeils Viktoras, 2»<i Chemical Hortar 
Bz. A. P. O. 154 Kitchen Lehrerbildungs- 
anstalt Schwabisch Hall, ieško Kogello 
Leono ir pažįstamų.

1321. Amerikietis Beras Juozas ieško Matu
laitytės Janinos atsikviesti Amerikon ir 
Bėro Jono. Rašyti „Mūsų Vilties*' ad
ministracijai Fuldoje.

1322. Trukšnys Jurgis, Wiesbaden, Litauisches 
Lager,- ieško brolio Trukšnio Antano, 
Vabolio Antano, Zėko J. ir Guzikauskai- 
tės Br_ vyro Navicko bei pažįstamų.

1323. Vasauskienė Rozalija, Fulda, Litauisches 
Lager, Frankfurter Str., ieško savo vyro 
Vasausko Stepo, Sideikytės - Veisienės 
Emilijos, Spamausko Apolinaro su šei
ma.

1324. Klingas Gustavas, (20) Oker/Hase, DP 
Camp, ieško savo žmonos Klingienės

Kur pinigai...
(Atkelta iš 4 pusi.)

banko nariai, tik esant reikalui, atsako. Rei
kia ypatingai pabrėžti, kad to banko pagrindi
nis tikslas nėra tiesiogihis paskolų da
vimas, bet svarbiausia

paskolų garantavimas.
Vadinasi, kas norės gauti paskolą, tas nega
lės jos gauti tiesiog čia minimame banke. 
(Mažos išimtys bus.) Jis turės kreiptis į kitą 
kurį nors didelį ir turtingą banką ir ten pra
šyti paskolos. Bet šis bankas be garantijos 
neskolins arba, bijodamas rizikos, sutiks sko
linti pinigus tik už tokius aukštus •/•, kad 
paskolą imti visvien neapsimokės. Tada rei
kia kreiptis į minėtą tarptautinį banką ir 
prašyti garantijos.

Kad reikalas būtų aiškesnis, įnikime kon
kretų pavyzdi iš Lietuvos gyvenimo. Pav., 
nepriklausomoje Lietuvoje po karo susikuria 
milžiniška (žinoma, mūsų mastu imant) ben
drovė Lietuvai elektrfikuoti. Jai reikia kre
dito. Ji kreipiasi į kurį nors didelį Naujorko 
banką. Sis atsako — „aš jūsų biznio ir są
lygų nepažįstu ir kreditų neduosiu. O jei ir 
duočiau, tai už tokias aukštas palūkanas, kad 
jums tą paskolą imti visvien neapsimokės" — 
Tad kągi daro dabar ta elektrifikacijos bendro
vė? Ji kreipiasi į tarptautinį banką ir prašo 
garantijos. Bankas sutinka pradėti derybas, 
bet reikalauja dviejų dalykų. Pirmučiausia, 
atvežti Lietuvos vyriausybės garantiją. Antra 
vertus, liepia patiekti smulkius Lietuvos 
elektrafikacijos projektus ir visus apskaičia
vimus. Vėliau banko ekspertai viską smul
kiai patikrina. Jei įsitikina, kad projektas pa
kankamai rimtas, finansiniai apskaičiavimai, 
numatymai pagrįsti, tai ir duoda savo garan
tiją. Žinoma, garantiją duoda neveltui: už mo
kėti mažiausia !•/• ir daugiausia 1,5% komi
sijos (iš tokių komisijos formoje gautų sumų 
tarptautinis bankas sudaro sau rezervus — 
eventualiems nuostoliams padengti).

Bendruomenė (mūsų menamoji Lietuvos 
elektrifikacijos bendrovė), gavusi garantiją, 
jau eina į kitą banką ir ten už normalias pa
lūkanas ir (kitas normalias sąlygas paskolą. 
Jeigu tai bendrovei darbas sekasi — ji, ži
noma, moka bankui palūkanas ir nustatytu 
laiku grąžina paskolą. Jeigu gi reikalai paš
lyja ir elektrifikacijos bendrovė nebepajėgia 
nei palūkanų mokėti nei paskolos grąžinti — 
tai už ją sumoka (už ją garantavęs) tarptau
tinis bankas. Pastarasis, be abejonės, mėgins 
„atsigriebti“ iš Lietuvos vyriausybės (kuri 
garantavo už tą elektrifikacijos bendrovę), bet 
Jeigu ir vyriausybė nepajėgtų sumokėti savo 
garantijos — tai bankas turi jau nuostolius, 
kuriuos paveda padengti savo nariams — ki
toms valstybėms. Žinoma, šis kelias paskolai 
gauti yra ilgas ir nelengvas, bet svarbu, kad 
išeitis rasta ir, dedant rimtas pastangas, kre
ditą galima rasti.

Dabar kuriam tikslui turi tarnauti tas 
tarptautinis valiutų fondas?

Čia reikalas yra painesnis. Nespecialistams ir, 
apskritai, nuo tų klausimų toliau stovintiems 
nėra lengva čia susigaudyti. Tad visų pirma 
tenka padaryti kelias bendras pastabas. Visi 
atsimename, kad prieš karą buvo beveik vi
suose kraštuose atsiradę „valiutų“, „devižų“ ir 
kitaip pavadintų) suvaržymų. Tų suvaržymų 
tikslas buvo dvejopas. Pirmučiausia, buvo no
rima neleisti iš krašto išplaukti į svetur auksui 
ir svetimoms valiutoms. Kita vėl vertus, tų 
suvaromų pagalba buvo ne tik mažinamas, 
oet ir diriguojamas importas. Su valiutomis 
daromos ir kitokios kombinacijos. Pav., tam, 
sad paskatinus savo krašto prekių eksportą 
(t y., kad padarius tas prekes pigesnėmis užsie- 
aiui) buvo dirbtinai sumažinama savo krašto 
valiutos vertė. Iš tų draudimu ir kitų kom- 
oinacijų susidarydavo nepaprastai didelė pai
niava pasaulinėje prekyboje. Nuo to nuken
tėdavo visi tarptautinėje rinkoje prekiaują 
kraštai. Po karo, žinoma, galėtų atsirasti pa
našūs sunkumai. Svarbiausias sunkumas, 

Mortos, sūnaus Klingo Alberto, brolio 
Klingo Augusto, Kauno Vlado ir Bar- 
tuškos Leono. —

1325. Rugys Jonas, Gross Hesepe Camp, Kr. 
Meppen, ieško Seniakovienės.

1326. Lopatauskas Vladas, prašo atsiliepti Ce- 
pukaitį Juozą ir Aleksandravičių Juozą.

1327. Kukaitytė-Preikštienė Birutė, Oberlen- 
ningen, Kr. Nurtingen, ieško Kukaitie- 
nės Janės ir Kukaitienės Marcelės.

1329. Tomkiutė Bronė, Kirchheim (Teck), ieš
ko brolio Tomkaus Antano.

1330. Kassel - Oberzwehren, Mattenberg, Li
tauisches Komitee, ieško Petrusio-Pctru- 
sevičiaus, Lukoševičiaus Antano ir Na
vicko.

1331. Kuprcnienė Milda, Ravensburg, Charlot- 
tenstr. 20, b. Hagele, prašo skubiai at
siliepti Kuprėną - Kuprinską Vaclovą, 
Kuprevičiutę Eleną ir Šaltenytę Mildą.

1332. Jankauskas Jonas, Dillingen-D., Litaui
sches Lager, ieško Meškytės Onos ir gi
minių.

1333. Rusinienė Katar., (21) Arnsberg, Camp 
136 (Waldlager), ieško sūnaus Rusino 
Mykolo, iš Corbacho kalėjimo 1945 m. 
išvežto į Breitenau.

1334. Dubauskas J., (23) Oldenburg i. O., Ale- 
x&nderstrasse - Dietrichfeld, Lithuanian 
Camp, ieško dukterų Marijos ir Elenu- 
tės.

1335. Dailydienė Ona, (21) Arnsberg, Camp 
136 (Waldlager), nori susirašinėti su Jo- 
navičienė Ona.

1336. Mikalauskas Adomas, Kleinkotz, Kr. 
Gunzburg, Litauisches Lager, ieško bro
lio Mikalausko Stasio, kitų giminių ir
pažįstamų.

1431. Sidlauskas Juozas, Hanau a. M., Lam- 
boystr., Litauisches Lager, ieško giminių 
ir pažįstamų.

1432. Batkevičiūtė Stasė, Blomberg (Lippe), 
Litauisches Lager, ieško Žyvatkausko 
Juozo, Zyvatkauskienės Elžbietos, Kara
liaus Sarafino, Tarnausko Antano, Ra
jecko Pauliaus ir kitų pažįstamų.

atrodo, bus tas, kad daugumas kraštų norės ir 
būtinai turės

pirkti užsienio prekes,
bet neturės, bent pradžioje, svetimų valiutų. 
Taigi tam. kad sutvarkius čia minėtus ir pa
našius valiutų klausimus, ir numatyta įsteigti 
tarptautini valiutų fondą. Savaime jau su
prantama, kad tas tarptautinis valiutų fondas 
bus glaudžiai susijęs su jau aptarto tarptau
tinio banko veikimu.

Kaip bus sudarytas valiutų fondas?
Paprastais žodžiais sakant, tas fondas bus 

aukso ir svetimų valiutų krūva, kurią turės 
sudėti to fondo nariai — valstybės. To viso 
fondo vertę sieks 8,8 milijardus dolerių, iš jų 
bus 1,8 milijardo gryno aukso. Kiek kuri 
valstybė — fondo narys turės įmokėti, galu
tinai bus nustatyta vėliau (tuo tarpu yra nu
statyta to įmokėjimo principai). Tačiau jau 
dabar žinoma, kad US įmokės 2,75 milijardus 
dolerių, D. Britanija 1,3 milijardus dolerių 
(auksu ir svarais), Sovietai 1,2 milijardų (auk
su ir rubliais), Kinija 550 milijonų dolerių 
(auksu ir jenomis), Prancūzija 450 milijonų 
(auksu ir frankais).

Kas valdys tą fondą?
. Jau iš šitų čia suminėtų skaičių matyti, kad 

tuo fondu medžiaginiai bus labai suinteresuo
tos visos tos valstybės, kurios įmokės jam to
kias dideles aukso ir savo valiutos sumas. 
Nemažiau, žinoma, bus suinteresuotos ir tos 
valstybės, kurios norės vienu kitu būdu tuo 
fondo pasinaudoti. Tad to fondo klausimas 
yra nepaprastai svarbus dalykas. Taigi, tą 
fondą valdys valdytojų taryba. Kiekviena 
valstybė-fondo narys galės skirti iš savo pu
sės vieną tokį valdytoją — tarybos narį. Be 
to, fondas turės 12 direktorių, kurie bus fak
tiškieji to fondo operacijų vadovai Kiekvie
na iš tų vadinamų penkių didžiųjų'valstybių 
(atsieit, US, D.Britanija, Prancūzija, Kinija ir 
Sovietai) skirs po vieną direktorių. Du di
rektorius skirs Pietų Amerikos respublikos ir 
penkis direktorius kitos valstybės, to fondo 
nariai.

Pirmutinis ir svarbiausias to 
fondo uždavinys 

bus sudaryti tokias sąlygas, kad ki. .as 
kraštas galėtų lengvai iškeisti savo valiutą į 
tokią kito krašto valiutą, kuri jam yra reika
linga savo krašto importui (t. y., svetimų kraš
tų prekiiŲ>irkimui) finansuoti. Be to, tas fon
das sudarys tokias sąlygas, kad santykis (ki
taip, sakant, kursas) tarp įvairių kraštų va
liutų pasidarys pastovus.

Sitų uždavinių atlikimas yra sunkus ir su
dėtingas darbas. Smulkiau apie juos kalbėti 
užimtų perdaug vietos ir būtų perdaug spe
ciali tema. Viena bet gi pastaba reikalinga 
padaryti tam, kad būtų išvengta vieno pa
grindinio nesusipratimo. Būtent: reikia atsi
minti, kad tarptautinis valiutą forftias jokiu 

I būdu
neatstoja nuosavo aukso ir valiutu fondo, 

kurį kiekvienas kraštas privalo ir toliau tu
rėti, kaip iki šio laiko turėdavo. I fondą kraš
tas kreipsis tik tuo atveju, kai užeis laikini 
sunkumai, kai savos aukso ir valiutų fondo 
neužteks.

Del
valiutų kurso pastovumo

yra, nutarta, kad:
1) kiekvienas kraštas nustato savo valiutai 

pastovų santyki su auksu ir ateityje, išskyrus

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
„Olimpinis priešžaismis Dilingene"

Tokia antrašte įsidėjo amerikiečių laikraš
tis „UNRRA U.S. Zone News" (Vok I, No. 3. 
May 1946) š. m. balandžio 6-7 d. Dilingene 
įvykusios lietuvių sporto šventės aprašymą 
(su kai kuriais netikslumais), kuriame toliau 
sakoma:

„UNRRA Team 308 Dilingene neseniai su
rengė 2 dienų Olimpinių Žaidimų priesžaismį, 
kurį sekė 10.000 žiūrovų. Žaidimuose dalyva
vo lietuvių komanda, laimėjusi lietuvių 1936 
m. olimpines krepšinio žaidynes (turėtų būti: 
1937 ir 1939 m. Europos krepšinio olimpines 
žaidynes. „MK“ Red.), dabar DPs Kempteno 
UNRRA Centre ir laimėjusi šį U.S. Zonos 
olimpinių žaidimų turnyrą, kurio iniciatoriais 
buvo direkt Clifford Malsie (Los Angeles) ir 
kiti šio centro nariai.

Amerikiečių III Armijos karininkai, kari
nės valdžios atstovai ir per 300 nepaprastų 
svečių, be to, išvietintieji asmens iš artimes
nių stovyklų stebėjo rungtynes, kurios apėmė 
krepšinį, orinį, futbolą ir stalo tenisą.

P. Malsie pareiškė, kad dabar bus pasiūly
ta Šveicarijos Olimpiniam Komitetui priimti 
laimėjusią lietuvių komandą reprezentuoti lie
tuvius sekančiuose olimpiniuose žaidimuose. 
Visa programa buvo pravesta tikslai laikantis 
pasaulinių olimpinių rungtynių taisyklių“, — 
baigia laikraštis.
Slczvige apskr. gyvėja sportinis gyvenimas .

Į Slezvigą persikėlus lietuvių stovyklai iš 
Friedrichstadto ir sportiniam gyvenimui pra
dėjus vadovauti į Tolko stovyklą atsikėlusiam 
Eug. Jasinskiu, kuris ir Lietuvoje buvo akty
vus sportininkas, nuo gegužės mėn. pradžios 
padaryta šioje .srityje didelė pažanga. Sto
vyklų komendanto agr. M. Faškovičiaus, taip 
pat aktyvaus sportininko, ir sporto vadovo E. 
Jasinsko iniciatyva per UNRRA iš YMCA bu
vo gauta sportininkams aprangos ir sporto 
įrankių, taip pat UNRRA visada padeda spor
tininkams duodama susisiekimo priemonių 
Treniruojamas! ir visos rungtynės ligi šiol at
liktos Tolko stovykloje, kur yra kiek didesnė 
aikštė ir sportinių įrengimų

Gegužės 25 d. lietuviai susitiko su lenkų 
šachmatininkais ir stalo tenisistais. Šachma
tus lietuviai pralaimėjo 3:2. Staio tenisistai 
laimėjo prieš lenkus 4:0. Gegužės 28 d. buvo 
susitikimas su estais. Estų stalo tenisistai po 
įtemptos kovos pralaimėjo 6:3. Estų stalo te
niso komanda buvo sustiprinta 1930—1932 m. 
Estijos stalo teniso meisteriu ir ilgamečiu 
valstybinės komandos žaidėju Parnpuu bet 
įtemptoje trijų setų kovoje ir prieš jį žaidimą 
laimėjo Jasinskas. Orinio rungtynes laimėjo 
estai.

Birželio 23 d. surengtas stalo teniso, orinio 
ir krepšinio turnyras su estais ir latviais. Sta

Pranešimas
Mūsų laikraščių redakcijos ir pavieni tau

tiečiai gauna iš užsienių daugybę laikraščių, 
laiškų kuriuose nemažai rašoma mūsų trem
tinių reikalais. Mums šiuo atveju rūpi .tai, 
kas tuose laiškuose, laikraščiuose rašoma 
tremtinių tolimesnės emigracijos reikalais. 
Be to, ne vienas mūsų tautietis, susidurdamas 
au kariuomenės, su UNRRA ir kitais atsakin
gais pareigūnais išgirsta arba sužino visą eilę, 
mūsų įkurdinimo reikalais naujienų, pasiūly
mų, nusistatymų.

Kai kuriose vietose, organizuojami specia
lūs kursai, kad būtume paruošti naujam gy
venimui, Juose kalbama ne tik apie specialy- 

mažus nukrypimus, tą santykį laiko pastoviu. 
Tą santykį nustatant, reikia gauti fondo pri
tarimą. Pav., dabar numatoma, kad 35 do
leriai bus lygūs vienai uncijai aukso;

2) jeigu kuris kraštas nori vėliau tą san
tykį keisti, jis turi gauti fondo leidimą tam 
reikalui;

3) nė vienas kraštas neturi teisės imtis 
valiutų suvaržymo, kuris kenktų tarptautinei 
prekybai. Šitas nutarimas, suprantama, yra 
labai sunkus. Todėl valiutų suvaržymui pa
naikinti, t. y., atitinkamai ūkiui ir finansams 
pertvarkyti duodama 3-5 metai laiko.

Reikia ypatingai pabrėžti, kad tiek tarp
tautinio banko tiek tarptautinio valiutų fondo 
įsteigimu bei geru jo funkcionavimu US yra 
labai suinteresuota. Juk po šio^caro US yra 
didžiausias pasaulio prekių gamintojas ir viso 
pasaulio tiekėjas. Gi kiti kraštai neturi nei 
pinigų nei aukso, nei svetimų valiutų — va
dinasi, negali pirkti US prekių US, negalė
dama prekių parduoti, susidurtų su reikalu 
mažinti gamybą — vadinasi, atsistotų nedar
bo ir krizės akivaizdoje.

Tad matome, kad US nori duoti pasauliui 
ne tik politinę, bet ir ekonominę taiką ir ger
būvį. Laimingu būdu abu šitie US siekimai 
sutampa su pačių US gerovės ir stiprybės į 
siekimais. Tatai teikia vilties, kad US savo i 
pastangų nesustabdys (kaip 1918 metais), ir 
pasaulis, o drauge ir Lietuva, po ilgesnio ar 
trumpesnio laiko pajus palaimingus tų US 
pastangų vaisius. '

lo tenise lietuvių komanda laimėjo prieš lat
vius 5:0, latvių-estų susitikimas baigėsi 2:2, 
prieš estus lietuviai laimėjo 3:2 (dalyvavę 
Parnpuu; lietuviams atstovąvd Jasinskas ir 
Simonaitis). Orinyje laimėtojais išėjo estai 
Krepšinio varžyboms estai neišstatė savo ko
mandos, o prieš latvius lietuviai laimėjo 46:6 
(lietuvių komandos žaidėjai: Paškevičius 12, 
Simonaitis 4, Lataitis 16, Sidlauskas 2, Ja
sinskas 12, Vilčinskas, Geldžinis, Pumputis).

Sportinį gyvenimą jo vadovybė numato dar 
labiau suintensyvinti. (k. ar.)

Kitos žinios
Prancūzijos futbolo rinktinė Pietų Amerikon?

Prancūzijoj valstybinės futbolo rinktinės 
2:1 pergalė prieš Angliją tarpvalstybinėse fut
bolo rungtynėse sukėlė sensaciją visame spor
to pasaulyje. Net patys prancūzai pergalės 
nesitikėjo, nes prieš rungtynes žymesnieji 
prancūzų sportininkai anketose spėjo 3:1 
Anglijos naudai Tik vienintėlis Prancūzijos 
vidutinio svorio bokso meisteris Robertas 
Charron’as atspėjo rungtynių rezultatą 2:1 
Prancūzijos naudai. Po šitos pergalės Pran
cūzijos futbolo rinktinė yra Argentinos Fut
bolo Sąjungos Pirmininko Garcia Cueto pa
kviesta futbolo gastrolėm po Pietų Ameriką, 
kaip Europos futbolo reprezentantas. Pirmiau
sia prancūzai žaistų Buenos Aires, o vėliau 
Brazilijoje.

Šiandieną tarpvalstybinių futbolo rungty
nių Anglija - Prancūzija balansas yra toks — 
15:3 laimėjimai ir 99:22 įvarčiai Anglijos nau
dai. Vienos rungtynės baigėsi lygiomis. Tose 
Paryžiuje įvykusiose futbolo rungtynėse Ang
lijos spalvas gynė 31 m. amžiaus Matthews 
45 kartus, 27 m. amžiaus Lawton’as 37 kar
tus, 33 m. amžiaus Carter’is 21 kartą ir 25 m. 
amžiaus Hardwick’as 16 kartų. Prancūzijos 
rekordininkai šie: 34 m. amžiaus Aston’as 31 
kartą gynė Prancūzijos spalvas, 32 m. am
žiaus Hciserer 18 kartų, 30 m. amžiaus Dauri 
12 kartų
• Belgijos „futbolo karalius“ Raymond Brai- 
ne, kuris prieš karą buvo Belgijos valstybinės 
futbolo komandos vidurio puolikas, o taip pat 
ir vienas geriausių vidurio puolikų visoje Eu
ropoje, nes buvo įtrauktas ir į Europos (Kon
tinento) futbolo rinktinę, buvo apkaltintas 
bendradarbiavimu su Gestapu ir pasodintas 
kalejiman, iš kurio išsėdėjus 19 mėnesių bu
vo paleistas. Dabar aktyviai futbolo nebežais, 
nes yra 39 m, bet užsiims jaunesniųjų futboli
ninkų treniravimu.
• S. m. birželio 19 d. Yankee stadione Nau- 
jorke įvyksta pasaulio sunkaus svorio bokso 
meisterio vardui gauti bokso rungtynės Billy 
Conn — Joe Louis. Bilietų kaina siekia 100 
dolerių.

bes. ne tik apie bendruomenės administravi
mą bei organizavimą, juose kalbama ir apie 
įvairias šalis, į kurias galėtume būti perkelti 
ir įkurdinti.

Tai vis labai svarbios žinios. Turime viską 
daryti, kad jos taip lengvai nežūtų neišnyktų

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Vyr. 
įstaigos prašo gerbiamus p. p. Redaktorius 
savo laikraščių skiltyse skelbti visas žinias, 
kokias tik gaunate mūsų emigracijos arba 
įkurdinimo reikalais. Gerbiamuosius tautie
čius prašome turimas ir gaunamas tuo rei
kalu žinias surašyti ir perduoti jas laikraščių 
redakcijoms arba vietos komitetams, kurie 
tas žinias prašomi tuojau persiųsti Liet. Tremt 
Bendruomenei.

Turime ryšių, gauname gražių davinių ir 
iš tremtinių kitų organizacijų ir iš lietuviškų 
organizacijų užsienyj. Tačiau emigracijos ir 
įsikurdinimo reikalu medžiagos niekuomet 
nebus perdaug.

Bendru darbu ir pasitikėjimu, surinkime 
daug vertingos medžiagos, kuri patarnaus 
mums, kai turėsime pasirinkti ir daryti ga
lutinius sprendimus mūsų apgyvendinimo rei
kalu.

Kitus laikraščius prašome persispausdinti.
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės

Vyr. Komitetas

• ' _ Padėka
Ponui Jonui Gudavičiui, šoferiui, gyv. 
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Pasitarimai tebesitęsia
Paryžiuje

Paryžiaus pasitarimų galo vis dar nema
tyti. Prieš savaitę „Daily Mail“ rašė, kad pa
sitarimų pasisekimas ar nepasisekimas paaiš
kės 48 valandų būvyje. Tačiau šio laikraščio 
spėjimai nepasitvirtino. Nors iki šiol ir ne
daug kas teišspręsta, bet konferencija nenu
trūko ir dar tebesitęsia.

Svarbiausias svarstomasis šiuo metu klau
simas yra 21 tautos konferencijos datos nusta
tymas. Paskutiniu metu buvo lyg ir nusista
tyta konferenciją sukviesti, nors Vokietijos ir 
Austrijos klausimu ir nebūtų galutinai susi
tarta. Tačiau tai tik spėjimas.

Antroji svarbi problema yra Italijos-Jugo- 
slavijos sienos ir Triesto uosto bei miesto klau
simai.

Prancūzų, britų ir amerikiečių sluoksniuose 
esama vilčių, jog šiais klausimais bus susi
tarta. Rusų atstovas V. Molotovas beveik su
tinkąs su prancūzų pasiūlymu — ginčijamos 
srities su Triesto uostu ir miestu laikinu su- 
tarptautinimu. Tik Byrnes Triesto sutarptau- 
tinimo klausimu yra skirtingos nuomonės. Jis 
laikosi nuomonės, kad Triesto valdymo prie
žiūra būtų pavestas Jungtinėms Tautoms, bet 
ne keturiems didiesiems, kaip Bidault yra pa
siūlęs.

Vokietijos ir Austrijos klausimai būsią 
svarstomi artimiausiomis dienomis.

Po to, kai Molotovas sutiko su Bidault pa
siūlymu dėl Jugoslavijos-Italijos sienų, Jugo
slavijos vyriausybės vicepremjeras Edwald 
Kardelį kreipėsi į JAV užsienių reikalų mi
nister į James F. Byrnes iy paskelbė, kad Ju
goslavija nesutiksianti su minimu pasiūlymu 
ir tokios taikos sutarties nepasirašysianti, 
jeigu užsienių reikalų ministerial ir susitartų.

Italijos reparacijų, kolonių klausimai dar

Įvairios žinios
Pasaulinė kronika

• Mongolijos respublika nori tapti UNO na
riu. Ji prieš 8 mėnesius pasirašė su Sovietų 
Sąjunga draugiškumo sutartį. Mongolija su
sisiekia su Sibiro dalimi. Anksčiau ji buvo 
Kinijos dalis. Japonijai karą paskelbė 1945 m. 
rugpiūčio 10 d.
• Rabbi Berenštein, atstovas žydų reikalams 
prie gen. McNarney, pareiškė, kad 2.500.000 
Žydų iš Rusijos gali pasitraukti į JAV zoną 
Vokietijoje.
• Iš 10.000.000 karo tarnyboje buvusių JAV 
asmenų per šį antrą karą žuvo 308.978, kas 
sudaro 2,98%.
• Gen. Eisenhoweris reikalauja kongresą 
leisti reguliariai kariuomenei turėti 50.000 
karininkų. Sis padidintas karininkų kiekis 
reikalingas būsiąs 25—30 metų, kol Jungtinės 
Tautos tapsiančios efektyvia jėga.
• Naujojo tipo 6 motorų lėktuvai B-36 ir 
B-35 galės, nešdami atominę bomba nuskristi 
10.000 mylių, pareiškė karo ministerijos pa- 
sekretorius W. Stuart Symington. Lėktuvai 
baigiami gaminti ir šią vasarą bus išbandomi.
• AP iš Teherano praneša, kad. Irano ofi
cialus geležinkelių asmuo pareiškęs, jog gele
žinkeliai Azerbeidžano provincijoje vis dar 
tebėra rusų rankose.
• Italija projektuoja užmegsti diplomatinius 
santykius su Graikija.
• Prez. Trumanas paskelbė, kad Maskva yra 
atsisakiusi įsileisti žurnalistus pas save, kad 
jie galėtų padaryti pranešimus apie UNRRA- 
os vfciklą.
• JAV kongreso atstovas reikalauja nu
traukti pagalbą tiems kraštams, kurie nelei
džia korespondentų susipažinti su UNRRA-os 
darbu.
• Amerikiečių zonoje esamiems 466.747 DP 
prižiūrėti ir sustiprinti ryšiams su MG civilių 
reikalų pareigūnais, vėl atnaujinamas kariuo
menės G 5 skyrius. Skyriaus vyriausiu yra 
paskirtas pulk. Norman J. McMahon, buvęs 
3-čios armijos Stabo šefo pavaduotojas. Jo 
žinioje bus 368.000 DP stovyklose ir 98.747 DP, 
gyvenantieji tarp vokiečių.
• Dr. Eduardas Benešąs vėl išrinktas Čeko
slovakijos prezidentu. Ministeriu prezidentu 
palieka komunistas KI. Gottwald.
• Prancūzijos ministeriu kabinetas sudary
tas koaliciniais pagrindais. Ministeriu pirmi
ninku išrinktas George Bidault, jis taip pat 
lieka ir užsienių reikalų ministeriu. Ministe- 
rio pinta ininko pavaduotojais yra komunistų 
partijos sekretorius M. Thorez ir socialistų 
partijos pirmininkas Felix Gouin. Vidaus rei
kalų ministeriu yra taip pat socialistas.
• Sovietų Sąjungos aukščiausia taryba nu
tarė peržiūrėti valsybės emblemą, iškaitant 
ir karo metu okupuotus kraštus, jų tarpe ir 
Lietuvą, Latviją, 'Estiją, Moldaviją ir Karelo- 
Suontiją.
• Rusija sutinka priimti į okupuotą zoną iš 
Danijos vokiečių belaisvių 125.000, jei kiti 
kraštai pas save priims tokį pat kiekį.
• JAValstybių pasiuntiniu į Romą numato
mas dabartinis užsienių reikalų ministerio pa
vaduotojas Jame E. Dunn.
• Niurnbergo byloje vėl iškilo ginčai dėl 
Katyno: besiginčijant aiškinamasi, kas iš ti
krųjų nužudė 11.00 lenkų karininkų — rusai 
ar vokiečiai 

nebaigti. Taip pat dar nesudarytos taikos su
tartys su Balkanų ir Suomijos valstybėmis, 
lygiai tas pat yra ir su Dunojumi laivinin
kyste. Apskritai imant, esminiai klausimai iš 
esmės neišsprendžiami, tik dažniausiai apta
riami ir paliekami nuošalyje arba jų spren
dimas atidedamas.

Sovietų spauda atominės 
energijos kontrolės klausimu.
Naujorkas, birželio 18 d. Rusų spauda, ku

ri kaip praneša INS, esanti artima Sovietų 
vyriausybės politikai, esanti šalta dėl Baru- 
cho pasiūlymo atominei energijai kontroliuoti, 
sudarant aukščiausią pasaulio organą.

Sovietų laikraštis New Times skundžiasi 
Amerikos siekimu, panaudojant atominės 
energijos paslaptį, sudaryti reakcionierišką 
pasaulio dominavimo utopiją — pasaulio vals
tybę, kuriai vadovautų Amerika.

Ką rusai vadina reakcionieriška utopija, 
nepaaiškina. Bet tik vienas yra aiškus daly
kas •— tai rusų priešinimasis veto teisės pa
naikinimui. Sovietai dėl veto teisės kovoja 
jau nuo pat San-Francisco Jungtinių Tautų 
chartos įsteigimo.

Amerikos pasiūlymui įgyvendinti veikią 
du faktoriai — vienas yra tas, kad jie turi 
atomo paslaptį, o antras — tai jų didelis tech
niškas sugebėjimas būti pirmaujančioje vie
toje atominės energijos srityje.

Imant grynai karinę pusę, kai kurie fak
toriai yra labiau palankūs Sovietams, nes jie 
su savo vyriausybine sistema gali labai grei
tai veikti ir atomo srityje paslaptis užlaikyti, 
jei tik mokslininkams pasisektų surasti for
mulę. Iki šiol nieks nežino, kiek toli Sovietai 
yra pžžengę, bet mokslininkai tvirtina, kad 
ta paslaptis gali būti atidengta. 

• JAV orinių pajėgų viršininkas gen. Carl 
Spaatz atvyko į Vokietiją.
• Turkijoje visuotini rinkimai įvyks š. m. 
liepos 21 dieną.
• Senatas ir kongresas 9 mėnesiam pratęsė 
veikiančius antrojo karo įstatymus.
• Iš Atėnų praneša, kad albanų partizanai 
buvo peržengę Graikijos sieną prie Kastoria, 
pasigrobė du graiku ir vieną jų užmušę
• La Guardia spaudos konferencijoje parei
škė, kad jei Dirkseno papildymas praeisiąs, 
t. y., jei UNRRA-os darbas bus nutrauktas 
tuose kraštuose, kurie neįsileidžia JAV kq- 
respondcųtų teikti žinių apie UNRRA-os dar
bus, UNRRA-ai skirta suma — 357 mil. do
lerių — vaistams pirkti bus atšaukta. Šios 
priemonės buvo numatytos Sovietų respubli
koms.
• Italijos respublikos laikinu prezidentu 396 
balsais iš 504 balsų yra išrinktas 63 metų 
Enrico de Nicola.
• Nuo liepos 1 d. JAValstybių laivyno vie
netai lankysis Skandinavijos kraštų uostuose.

* Atominės bombos bandymai
Ketvirtoji atominė bomba buvo numesta 

liepos 1 d. 9 vai. 30 min. Sprogdama atominė 
bomba sviedė į dangų nepaprastą šviesą ir 
debesis. • Penkioms valandoms praslinkus, at
vyko pirmieji stebėtojai į Bikini laguną-sa- 
lyną, kur buvo išdėstyti 73 seni karo laivai.

Šviesa buvusi toki stipri, jog ji buvusi de
šimteriopai šviesesnė už saulės šviesą ir ap
ėmė visą bandomą plotą.
- Oficialiai, bet negalutinai pranešama, kad 

trys laivai yra nuskendę, 8 laivai sunkiai su
gadinti ir kiti 8 laivai taip pat sugadinti.

Viceadmirolas W. H. P. Blandy, kuris va
dovauja bandymams, šį eksperimentą vadina 
pasisekusiu, o jūrų ministeris James Forrestal 
sako, jog operacijos esančios gerai suplanuo
tos ir pravestos.

Blandy per radiją nuo savo laivo pranešė, 
kad nesą nė vieno žmogaus užmušto ar su
žeisto, tik vienas be lakūno lėktuvas, vairuo
jamas radijo pagalba, esą nukritęs dar prieš 
pat bombos nuleidimą. Visi kiti lėktuvai, 
sėkmingai skraidę atominės bombos sudary
tuose rūkuose, sugrįžo į savo bazes.

Gen. majoras Curtis Le May, kuris iš oro 
tvirtovės numetė atominę bombą ant Japoni
jos, bandymą vadina „puikiu parengimu“, 
bombos galingumas nesąs toks, kaip kad bu
vęs ant Nagasaki numestos bombos. Jis ste
bėjęs iš lėktuvo ir pareiškęs, jog naikinimo 
galia pasirodžiusi mažesnė negu buvę laukta, 
nors galutinių išvadų dar per anksti dalyti.

Pranešime sakoma, kad nebuvę nei žemės 
drebėjimo nei milžiniškų jūros bangų.

JAValstybių kariuomenė Vokietijoje
Stars and Stripes korespondentas praneša, 

kad birželio 30 d. naktį JAValstybių 27 dali
niai išvyko užimti 1600 mylių ilgio amerikie
čių okupacinės sienos Vokietijoje, ir 54 mecha
nizuoti daliniai pradės savo patruliavimo dar
bą zonos viduje. *■

Apie 28.000 karininkų ir karių sudarys ka
rių — policijos jėgą, kuri pradeda savo veiklą. 
Vėliau prisidės dabar dar apmokomi 7000 
vyrų.

Rytinės zonos sienas saugos amerikiečiai 
patys, o vakarinėms sienoms saugoti bus pri- 1

traukta vokiečių policija. Tas daroma todėl, 
kad vokiečių policijai yra uždrausta nešioti 

. ginklus per 300 metrų nuo Čekoslovakijos ir 
rusų okupuotos zonos.

Amerika nori laisvos prekybos
AP iš Vašingtono praneša, kad Valstybės 

departamentas yra užklausęs ambasadą Atė
nuose dėl britų ekonominių tikslų Graikijoje.

Amerika yra priešinga monopoliniams sie
kimams. Ji pasipriešinsianti tokiems britų sie- 

' kūnams Graikijoje. Taip pat ji protestuoja 
prieš Sovietų monopolinių teisių — diktato — 
naudojimą ekonominiame gyvenime rytinėse. 
Europos valstybėse.

DP iš naujo trikrinami
Frankfurtas, VI. 30. AP praneša, kad gen. 

Įeit. Sir Frederick E. Morganas, UNRRA-os 
šefas Vokietijoje, paskelbė, jog iš naujo pati
krinami 714.187 DP vakarinėse okupacinėse 
zonose, kad galėtų atskirti tuos, kurie nepri
klauso UNRRA-os globai.

UNRRA-os tarybai prašant, gen. Morga
nas yra išsiuntinėjęs naujas direktyvas, .ku
riose nurodoma, jog asmenys, persekioti prie
šo dėl rasės, tikybos ar Jungtinių Tautų nau
dai veikimo, yra tinkami UNRRA-os globai, 
be skirtumo, kada jie būtų palikę savo kraštą 
ar ankstyvesnę gyvenamą vietą.

Be žydų, UNRRA globos dar šiuos asmenis:
1) nuo 1938 metų rugsėjo men. 1 d. ištrem

tus (displaced) ir esančius be pilietybės;
2) karo meto išvietintus, bevalstybius pi

liečius;
3) tuos asmenis, kuriems jų vyriausybės 

buvo atėmusios pilietybę ir kurie naujos dar 
neįsigijo.

Manoma nutraukti globą šioms kategori
joms:

>) be pilietybės, be valstybės ir Italijos 
piliečiams, kurie normaliai Vokietijoje gy
vena;

2) visiems karo kaltininkams, kalabora- 
toriams ir išdavikams;

3) priešo ir neutralių kraštų piliečiams, iš
skyrus persekiotus asmenis;

4) rasiniems vokiečiams ir vokiečiams bal
tams;

5) buvusiems Wehrmachto nariams, kurios 
tik pilietybės jie būtų, nebent jie dokumen
tais įrodytų, kad jie buvo priversti;

6) Jungtinių Tautų piliečiams, išskyrus 
persekiotus, jei jie atsisako repatrijuoti.

UNRRA-os kalbėtojas Berlyne pareiškė, 
kad turi būti iš naujo patikrinti 714.187 DP, 
įskaitant 422.000 lenkų, iš kurių tik 10% rei
škia norą sugrįžti namo. Žydų DP esą 103.924.

Sovietai panaikina dvi respublikas
Londonas. VI. 29. AP praneša, kad Mas

kva yra paskelbusi, jog dvi autonominės re
spublikos būsiančios likviduotas ir didžiuma 
jų gyventojų — apie 400.000 apgyvendinti ga
na toli nuo savo tėvynės. Tai daroma dėl 
karo metu išdavystės.

Sovietų aukščiausios tarybos nutarimu.

Prancūzų spaudos aktualijos
Vak. Vokietija — federalinė valstybė?

Paryžiuje prasidėjusioje keturių konferen
cijoje Vokietijos klausimą įnešus į vieną pir
mųjų vietų, pasaulinė spauda vis daugiau dė
mesio skiria Vokietijos problemos išsprendi
mui. Neseniai šiuo klausimu „New York He
rald Tribūne“ skiltyse pasisakė ir Valter Lipp- 
mannas — šį jo straipsnį „Su rusais ar be ju?“ 
įsidėjo ir Paryžiaus „Figaro“. Jo nuomone, 
esančios kelios galimybės tvarkant Europos 
reikalus: arba palikti pasaulio padalinimą į 
dvi sferas ir ruoštis trečiajam karui arba vis
ką remti pasitikėjimo principu arba trims di
džiosioms valstybėms, vėliau įtraukus ir SSSR, 
paruošti ir po to, palaipsniui, trijose vakarų 
zonose įvykdyti Vokietijos pertvarkymo planą.

Pasak Lippmanno, jis tuoj susilauksiąs prie
kaištų iš Sovietų — atsieit, vėl kuriamas va
karų blokas su Ruhro kraštu kaip svarbiau
sia ginklų kalve. Tačiau daugelis amerikiečių 
bei anglų čia pąreikšią kitą nuomonę — kad 
Vokietija gali būti atstatyta tik kaip visuma 
ir pirmoje eilėje tvarkant vakarinės Europos 
reikalus, rytinė dalis būsianti visai perleista 
sovietams. Šios nuomonės nesančios visai tiks
lios. Ir čia Lippmannas pabrėžia, kad visi trys 
vakarų sąjungininkai dabar sutarią, kad Vo
kietija turinti būti atstatyta kaip*federacija, 
į kurią įeitų 10 ar 11 daugiau ar mažiau su
verenių valstybių. Trys iš jų yra Sovietų zo
noje. Jei, esą, dabartinėse sąlygose sovietai 
ir nepritartų savo zonos valstybių prisidėji
mui prie federacijos, tai šitai neturėtų stab
dyti šio plano vykdymo vakarinėse zonose. 
Po to, paliekant rusams galimybę prisidėti, 
turėsianti sekti antroji fazė — paruošti ir 
priimti Jederalinę konstitucija. Trečioji fazė 
— laikinos, sąjungininkų kontroliuojamos vy
riausybės sudarymas su laikine sostine Štut
garte.

Lippmannas sako, kad šis federacinės Vo
kietijos projektas Įeisiąs pagaliau išeiti iš 
klaidžiojimų kryžkelėse ir pašalinsiąs nuomo
nių priešingumą. Vakarų Vokietijos valsty
bių federacija būsianti atvira rytinės Vokieti
jos valstybėms ir ji negalinti 'būti laikoma 
vakarų bloku.

Šioji federacija, priešingai, kviesianti pri
sidėti prie jos ir rytinę Vokietiją — su tomis 
pačiomis teisėmis. Vakarų Vokietijos federa

Antri melai...
(Atkelta iš 1 pusi.)

— darbai ir patikrinimas, pranešimai, statis
tika, paieškojimas ir inventorizacijos. Pasi
kalbėjimus, konferencijas neišvengiamai prail
gina kantrus vertėjai.

Tai tokie trumpai yra mūsų darbai. Mes 
darome geriausiai.

Baigdamas noriu priminti, kad mūsų visi 
DP kolegos ir Team nariai mielai norėtų spe
cialiai paminėti panelę Gabrielle Patry, mūsų 
vyriausią gerbūvio viršinnką, ir ponią Bea
tričę Warmską, mūsų vyriausią sesutę slau
gytoją (prieš vedybas su leitenantu M. Warm
sky, lenkų ryšių karininku, ji vadinosi „se
sute Roberts“). Dėl jų atsidavimo, energi es 
ir iniciatyvos, žinoma, daug dėkingumo tenka 
šioms dviems ponioms.

Mes atvirai didžiuojamės mūsų Team ir 
taip pat didžiuojamės mūsų Displaced Per
sons.

W. R. Cnllimore,
Deputy Director UNRRA Team 308 
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kaip praneša Maskvos radijas. CeČeno Ingušo 
autonominė respublika panaikinama ir Kri- 
mo respublika perorganizuojama į Krimo sritį.

Karo metu Krimo totoriai ir čečėnai ko
voję prieš raudonąją armiją ir, kadangi gy
ventojų didžiuma nepasipriešinusi vokiečių 
bendradarbiams, todėl jie bus „pergabenti į 
kitas Sovietų Sąjungos sritis“...

Buvusios autonominės respublikos būsian
čios rusų federacijos absorbuotos. Radijo pra
nešėjas nepasakęs, kur tie gyventojai būsią 
išvežti, bet manoma, kad jie bus išgabenti į 
Centrinę Aziją, į Kazakstaną.

Laikraštis pamini, kad totoriai ir čečėnai 
kaip muzulmonai, ilgai kovojo iš pradžių su 
caro valdžia, o vėliau su Sovietais. Prieš šį 
antrą karą Krimo totoriai tesudarę vos 23% 
bendro Krimo respublikos gyventojų skai
čiaus. _ Respublika užima 10.000 kv. mylių ir 
turi 875.000 gyventojų.

Sovietų Sąjungoje respublikų įkūrimas ir 
jų vėl panaikinimas arba svetimų tautų iš 
tėvynės iškraustymas mums, lietuviąms, yra 
labai gerai suprantamas.

DP policininkai ruošiami
USFET praneša, kad DP civiliai sargybi

niai, kurie buvo kariuomenės pasamdyti Vo
kietijoje, turės pilnai išeiti policijos kursą 
naujai įsteigtoje Mannheimo-Kaeferthal ap
mokymo mokykloje.

Karo belaisvių apsauga, anglų kalba in
strukcijų mokymas truks 5 savaites. Salia to 
bus apmokomi priemonių vartojimo, sargy
bos pareigų, higienos, sanitarijos ir pirmosios 
pagalbos.

Be to, bus specialūs kursai šoferiams ir 
auto mechanikams. Apmokymo lygis prilyg- 
siąs JAValstybių policijos apmokymui.

cija būsianti didelė valstybė ir nenoras daly
vauti jos kontrolėje galėsiąs reikšti .perleidimą 
vakarų valstybėms hegemonijos, nukreiptos į 
stipriausias bei turtingiausias Europos konti
nento sritis. Jei, nurodo Lippmannas, rusai 
atmes pakvietimą dalyvauti šioje kontrolėje, 
jie daugiausią ir nustosią. Jiems bus siūlo
mas bendradarbiavimas ir jie galės pasinau
doti to bendradarbiavimo naudai

Jei mes — sako Lippmannas — kuriame 
padėtį, kurios tikslas yra stiprinti bendradar
biavimą, mums negalima prikišti, kad mei 
laužytume sąjungininkų paskelbtus principus 
Juo labiau, kad, pasak Lippmanno, federaci
nė Vokietija esąs jos vienintėlis likimas, tei
kiąs saugumo Europoje garantijas ir tuo pa
čiu metu vokiečių tautai teikiąs galimybę gy
venti įmanomai, laisvai ir vertingai.

— Kiti Paryžiaus dienraščiai irgi daug dė
mesio skiria Vokietijos klausimui. Bendras 
vaizdas — spauda daugiausia sutaria ir ypač 
vieningai pasisako Prancūzijos sugumo iš rytų 
pusės klausimais. Komunistų „Humanite“ 
tarp kita ko pažymi, kad prancūzai su dideliu 
susirūpinimu žvelgią į dabartinę padėtį va
karų Vokietijoje ir į įvairius su ją susietus 
planus. Gi žinomoji žurnalistė Genevieve Ta- 
bouis reiškia susirūpinimą dėl to, ką, būtent, 
patys sovietai mano' šiuo klausimu. „Voix de 
Paris“ ji nurodė, kad Vašingtono ir Londono 
nuomone, Vokietijos klausimas turįs būti iš
spręstas kartą ant visados, juo labiau, kad 
rusai čia veda nuosavą politiką ir iš viso jie 
žiną, ko nori. Visose Europos sostinėse šiuo 
metu prileidžiama, kad Molotovo laikysena 
šiuo metu vykstančioje Paryžiaus konferen
cijoje būsianti vėl savotiška ir nepermaldau
jama. Apie tai leidžia spręsti ir ligi konferen
cijos pradžios buvę įvykiai (Kremliaus sutar
tys su Lenkija ir Balkanais, įvykiai Rytuose 
ir kt.). Visa rodo, kad sovietai būsią neper
kalbami dalinių atitraukimu iš Austrijos, 
Triesto ir ypač federalinės Vokietijos klausi
mais (vokiečių komunistai, įdomu, šį pląną 
remia). Kiti dienraščiai, nežiūrint pirmųjų 
dienų kai kurių prošvaisčių konferencijoje, 
irgi reiškia tam tikrą susirūpinimą Molotovo 
praktikuojama „Niet“ politika...

Dipl.
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