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Ko mums dar trūksta?
Daugelis mūsų stovyklų jau išgyveno vie

nerius metus. Per šį, palyginti, trumpą laiką 
gana daug padaryta organizacinio ir kultūri
nio darbo. Turime UNRRA vadovybės prie
žiūroje veikiančias savas stovyklines admini
stracijas, sanitarinę tarnybą, pradžios moky
klas ir gimnazijas, stovyklų bažnytines pa
rapijas, daugybę įvairiausių kursų, tautinius 
ansamblius, stovyklinę spaudą, skautų drau
goves, kooperatyvus ir kt. Vienos stovyklos 
yra geriau susiorganizavusios, kitos kiek blo
giau. Stovyklų organizacinio ir kultūrinio 
darbo pažanga bene daugiausia pareina nuo 
tautinių komiteto veiklumo bei sumanumo ir 
nuo stovyklose esamų intelektinių ir meninių 
pajėgų.

Žvelgdami į mūsų stovyklų per vienerius 
metus nueitą kelią, mes matome, kad mūsų 
stovykliniame gyvenime daugiausia dėmesio 
kreipiama į kultūrinius reikalus ir kultūri
niame darbe daugiausia pasiekta. Tai, be abe
jo, labai džiugu. Mes ta linkme ir toliau tu
rime tvirtai ir ryžtingai žygiuoti. Tačiau žvelg
dami į mūsų stovyklų vienerių metų pasiek
tus laimėjimus, į jų organizacinį bei kultūrinį 
darbą, mes vis dėlto pasigendame daug bū
tinų dalykų, kurių trūkumą visi skaudžiai at
jaučiame. Apie tas mūsų stovyklų organiza
cinio ir kultūrinio darbo spragas mes čia kiek 
ir norime pakalbėti.

Jei mūsų stovyklų mokytojai, menininkai, 
gydytojai, laikraštininkai yra parodę daug or
ganizacinių, sugebėjimų ir net idealizmo, tai 
vis dėlto daugelio kitų profesijų žmonės tų 
savumų nėra parodę. Tatai mes teigdami, 
daugiausia turime galvoje vadinamuosius 
amatininkus. Mes stovykloje turime nemaža 
amatininkų ir stovyklose jų organizuotas dar
bas labai ir labai reikalingas. Tačiau ar daug 
mes rasime stovyklų, kurios turėtų rūbų siu
vyklas. Nejaugi stovykloje rūbų siuvykla ne
reikalinga? Jos reikalingumą ir būtinumą visi 
suprantame, o jos nebuvimą skaudžiai jau
čiame, kai reikia ir naują rūbą pasisiūti ir 
seną pasitaisyti. Dėl stovyklose rūbų siuvy
klų nebuvimo daugelis stovyklos gyventojų 
turi nemažai rūpesčio ir dar daugiau gaišties 
ir gerokai turi patuštinti savo kišenes ir mai
sto santaupas, kol kurio nors siuvėjo prisi
prašo.

Tą patį galime pasakyti ir apie batsiuvių 
dirbtuves. Jų mūsų stovyklose esama, tik la
bai sunku prisiprašyti, kad jose būtų galima 
batus pataisyti. Vienoje didžiulėje stovykloje 
yra batsiuvių artelė. Tačiau jos darbininkai 
daugiau atostogauja, negu dirba. Jos paslau
gomis tik labai retas gali pasinaudoti. Štai 
vienas batsiuvys savo dirbtuvėlę ir ant kiemo 
Įsirengęs. Puiki reklama. Paprašytas prikalti 
puspadžius, išdidžiai atsako: „Mes pačinkų 
nepriimam“. Vadinas, naujus tesiūVa, o senų 
netaiso. Betgi pas tokį batsiuvį naujus batus 
pasisiūti tegali tik „vaizbūnas“. Eiliniam DP 
jo patarnavimai neprieinami.

Siuvėjai, batsiuviai ir kitokie amatininkai 
savo artelių stovyklose nesteigia daugiausia 
dėl to, kad galėtų paskirai dirbti ir iš žmonių, 
arba DP, lupikauti. Stovyklų komitetai jų su
drausminti negali. Jei štovykloje yra mo
kyklos, ambulatorijos etc., tai jose taip pat 
turėtų būti ir siuvyklos ir batsiuvių dirbtu
vės ir kirpyklos ir skalbyklos. Jei vis dėlto 
viso to nėra — tai didelis mūsų apsileidimas.

Mūsų amatininkai organizuotumo ir idea
lizmo turėtų mokytis kad ir iš mūsų mokyto
jų. Jei mūsų mokytojai taip pat galvotų kaip 
mfisų amatininkai ir taip pat elgtųsi, kaip šie 
elgiasi, tai įdomu. į kurias mokyklas ponų 
amatininkų vaikai eitų. Dėl mūsų amatinin
kų savanaudiškumo mes rūbus siūti, batus 
taisyti turime nešti vokiečiams. Tai nejaugi 
ir, mūsų mokytojams esant tokiems pat sava
naudžiams kaip amatininkams, mūsų stovy
klų gyventojai turėtų vaikus leisti į vokiečių 
mokyklas?...

Dėl mūsų amatininkų savanaudiškumo ir 
nenoro organizuotai dirbti skaudžiai kenčia 
mūsų stovyklų gyventojai. Reikia daug laiko 
sugaišti ir pinigo išmesti, kol kurio vokiečio 
prisiprašai. Dėl mūsų amatininkų apsileidi
mo mes kentėjome metus, pakentėsim ir an
trus. Bet ar tas amatininkų savanaudišku
mas, palinkimas spekuliuoti išeis jiems į nau
dą? Amatininkui labai svarbu nepasimesti su 
savo amatu, mokėti su juo prisiderinti prie 
visokiausių aplinkybių, mokėti savo dirbtuvę 
organizuoti. Mūsų amatininkuose mes viso to 
dabar nematome. Jie savo profesija nuo mūsų 
tremtinių bendruomenės yra visiškai atitrū
kę. Jei kuris jų ir verčiasi savo amatu, tai 
Stengiasi išnaudoti susidariusią padėtį. Kam 
jis kals puspadžius, lopys batus, kad jis gali 
pasiūti vieną aptrą porą, naujų ir būti ilgesnį 
laika aprūpintas O jei jis daugiau dirba* tai 
jau didelį kapitalą krauna

Pagerbtas UNRRA Team 308 
Direktorius C. C. Malsi©

S. m. liepos 6 d. lietuvių stovykloje susirinko lenkai, latviai, estai 
ir lietuviai pagerbti UNRRAos Team 308 direktorių jo gimimo die
nos proga. Prisirinkusios pilnutėlės didžiulės salės keturių tautų iš- 
vietintųjų asmenų akivaizdoje, buvo įteikta atskiros kiekvienos tau- 
tyiįės asmenų dovanos. Po iškilmingo akto buvo bendras visų tautų 

koncertas.

The DP-s from Dillingen and Lauingen — 
Polish, Esthonians, Lituanians and Latvians 
have assembled here in delight spirits to ex
press their deep thanks and — to honour 
their great Benefactor and Man from the 
overseas country America

Mr. Clifford C. Malsie.
Under his guidance all the DP-s are united 

as one whole Family and his Personality re
presents to them a great man of Humanity.

All DP-s wish to their dear Mr. Molsle 
many returns of the day!

God bless you and your great work!

Europos taikos konferencija vis dėlto bus 
sušaukta liepos 29 d. Paryžiuje, nors ji buvo 
numatyta gegužės mėn. pradžioje. Vadinasi, 
pavėlavo net tris mėnesius.

Si 21 tautos taikos konferencija svarstys 
paruoštų taikos sutarčių projektus su pen
kiomis valstybėmis — Italija, Bulgarija, Ru
munija, Vengrija ir Suomija. Susitarus dėl 
konferencijos datos, Vakarų Sąjungininkai 
turėjo nugalėti Sovietų Sąjungos reikalavimą, 
pagal kurį keturi dideji turėjo- paruošti darbų 
tvarką ir išdirbti darbų vykdymo procedūros 
metodą. Sovietai reikalavo, kad konferencijos 
darbų tvarka ir svarstymo procedūra būtų 
jau fiksuota ir kad konferencijos atstovai ne
galėtų jos pakeisti. Tačiau po ilgų pastangų 
susitarta, kad keturių didžiųjų paruoštoji kon
ferencijai darbų tvarka nėra privaloma ir ji 
gali būti keičiama bei papildoma, pagal taikos 
konferencijos delegatų pageidavimą.

Dėl mūsų čia iškeltų minčių turėtų rimtai 
pagalvoti ir stovyklų komitetai ir amatinin
kai. Iki šiol padėtis buvo tikrai nenormali. 
Ją reikia taisyti. O ją pataisyti tikrai galima. 
Jei stovykloje dirba mokytojas, gydytojas, in
žinierius ir šiaip jau pilietis, tai tam tikrą 
nustatytą laiką stovyklos gyventojams turėtų 
dirbti ir amatininkai.

Jei stovyklose mes neturime siuvyklų, bat
siuvių dirbtuvių, kirpyklų, skalbyklų, tai čia 
kalti ne tik amatininkai, bet ir stovyklų ko
mitetai. Stovyklų komitetai į šias mūsų sto
vyklų svarbias ir būtinas įmones labai maža 
dėmesio tekreipia. Reikia manyti, kad dau
gelio stovyklų komitetų šie klausimai nebuvo 
ir svarstyti. Komitetams tokie dalykai atrodė 
per menki esą. Berods, šis klausimas ir mūsų 
spaudoje mažai tekeliamas.

Tad žengdami į antrosius stovyklinio gy
venimo metus, neišleiskime iš akių ir šių 
mums labai svarbių dalykų. A. M.

Visi išvietintieji asmens, gyv. Dilingcne ir 
Lauingene: Lenkai, Estai, Latviai ir Letuviai, 
susirinko čia pakilioj nuotaikoj pagerbti jų 
didį globėją, atstovą i$ užjūrio žemyno — 
Amerikos,

Poną Clifford C. Malsie
ir pareikšti jam savo giliausią padėką.

Jo dėka visi išvietintieji asmens jaučiasi 
tartum viena šeima, o jis savo asmenyje re
prezentuoja žmogti su aukštu humaniškumu.

Visi išvietintieji asmens linki brangiam 
Ponui Malsie ilgiausių ir gražiausiu metų.

Telaimina Dievas Jus ir didį Jūsų darbą!

Europos taikos konferencija
Kvietimai į šaukiamą 21 tautos taikos kon

ferenciją jau pasiųsti, pasiųstas ir darbų tvar
kos projektas. Konferencijos darbotvarkei 
vesti bus sudarytas atskiras komitetas. Be jo, 
bus sudaryti penki komitetai nagrinėti/politi
niams klausimams, susijusioms su taikos su
tarčių sudarymu, ir kiti penki komitetai — 
ūkinėms ir militarinėms problemoms gvil
denti.

Pagal ligšiolinį keturių didžiųjų susita
rimą, taikos konferencijos nutarimai galios 
tik dviems trečdaliams balsų už juos pasisa
kius.-

I taikos konferenciją pakviestos šios vals
tybės JAValstybės, D. Britanija, Sovietų Są
junga, Prancūzija, Kinija, Australija, Belgija, 
Olandija, Norvegija, Baltgudija, Ukraina, 
Lenkija, Jugoslavija, Čekoslovakija, Brazi
lija, Graikija, Indijė, Kanada, Naujoji Zelan
dija, Abisinija ir Pietų Afrikos sąjunga.

Taikos konferencija brangiai 
perkama

Taika, būdama karo antitezė, yra žmo
nijos siekimų idealas. Tikroji taika yra 
toji, kuri garantuoja tautoms spaudos, žo
džio, susirinkimų ir religijos laisves, kuri 
teikia normalias ekonominio gyvenimo sąly
gas ir užtikrina asmens saugumą. Tokios tai
kos šiandien išsiilgęs visas pasaulis, o ypačiai 
rytinės Europos tautos. Jos suorganizavimas 
reiškia ne ką kita, kaip pašalinimą visų tų 
aplinkybių, kurios trukd#*tikrajai taikai pasi
reikšti.

Paryžiuje po ilgų ir gana sunkių keturių 
ministerių pasitarimų1, Amerikos ir Anglijos 
užs. reik, ministeriams pasisekė įtikinti So
vietų užsienių reikalų ministerį V. Molotovą, 
kad reikalinga sušaukti 21 tautos taikos kon- 
ferehciją.

Kas sunkino Paryžiaus 
pasitarimus

Jeigu Paryžiuje tik per ilgą laiką tegalėjo 
šį bei tą atsiekti, tai, reikia manyti, kad tie 
pasitarimai pareikalavo nepaprasto užsispyri
mo ir dar daugiau kantrybės, nes iš Sovietų 
pusės nebuvo rodoma tikrai gero noro susi
tarti.

JAValstybių žurnalistas J. Alsop pasitari
muose Molotovo vartojamą sistemą vadina 
„unikumu diplomatijos istorijoje“. Toliau jis 
sako, kad esą gerai žinoma, jog pasitarimai 
su Sovietų Sąjungos”atstovais yra nepaprastai 
sunkūs, nes visi esminiai klausimai pirmiau
sia turi būti pranešti Kremliui, kuris pasisako 
dėl reikiamų koncesijų. Be to, Sovietų atsto
vai, norėdami delsti, iškelia tokius klausimus, 
kurie tam metui nepriklauso spręsti. Štai vie
ną sykį, rašo Alsop, Molotovas,pradėjęs griež
tai protestuoti dėl to, kad neva amerikiečių 
kariuomenė Italijoje, prie Foggia, yra pageri
nusi aerodromą. Toks veikimas, pastebėjo 
Molotovas, netinkąs okupacinei kariuomenei 
ir keliąs abejonių, ar Amerika'siekianti tai
kingų tikslų. Į tai atsiliepdamas Byrnes ju
moristiniu tonu pastebėjo, jog jis neturįs'in
formacijų apie ten vykdomus darbus ir todėl 
jis turįs nudelsti su paaiškinimu, tačiau iš 
antros pusės, sako Byrnes, reikėtų tokių pat 
paaiškinimų apie okupacinės Sovietų kariuo
menės techniką Rumunijoje, Bulgarijoje, 
Vengrijoje, Austrijoje ir kitur. Suprantama, 
kad po tokių pastabų Molotovas turėjo nutilti.

Byrnes ultimatumas ministeriams
Matyti, JAV užsienių reikalų minister!ui 

Byrnes nusibodo pasitarimų delsimas ir todėl 
jis, kaip rašo „Daily Mail“, birželio 29 d. ulti- 
matiškai pareikalavo ministerius, kad jie tai
kos konferencijos datą nustatytų per 24 vai., 
o Molotovą įspėjo susilaikyti nuo obstrukcijų. 
Jis atmetė visus Molotovo argumentus, ku
riais šis įrodinėjo reikalą susitarti pirma ke
turiems, o tik po to šaukti 21 tautos konferen
ciją. Byrnes pabrėžė, jog jis toliau laukti ne
begalįs ir talkos konferencijos data turinti 
vienokiu ar kitokiu būdu nustatyta. Ir visa 
tai iššaukė Molotovo lėta ir vilkinančios tak
tikos procedūra.

Jeigu taikos konferencijai nustatyta š. m. 
liepos 29 d. data, tai tas įvyko tik dėl JAVals
tybių užs. reikalų ministerio nepaprasto už
sispyrimo greičiau pastūmėti pirmyn taikos 
kūrimo darbą. O juk ji galėjo susikurti jau 
žymiai anksčiau, jei ne toji delsimo politika.

Panašių sunkumų buvo ir'Saugumo Tary
boje, besvarstant Persijos, Ispanijos, Graiki
jos ir kt. klausimus.

Šios Europas taikos konferencijos datos 
nustatymas Vakarų Sąjungininkams labai 
brangiai kaštavo ir dėl jos sušaukimo pa
darė Sovietų Sąjungai didžiulių nuolaidų. 
Triesto ir Jugoslavijos-Italijos sienų klausi
mu, jei Sovietų reikalavimai ir nebuvo 100°/« 
patenkinti, tai vis dėlto Britų ir Amerikos- 
užsienių reikalų ministerial didele dalimi 
atsisakė nuo savo ankstyvesnių ketinimų. Čia 
tenka pastebėti, kad dabartinis minėto klau
simo išsprendimas iš esmės nėra galutinai 
išbaigtas, nes juo nėra patenkinta nei Jugo
slavija nei Italija. Pirmoji nepatenkinta todėl, 
kad ji siekia grynai savo politinių tikslų, 
kurie yra suderinti su Sovietų Sąjungos sieki
mais. Sovietų Sąjunga, kaip žinome, yra su 
Jugoslavija sudariusi draugiškumo paktą, pa
gal kurį Sovietų Sąjunga Jugoslaviją apgin
kluos ir suorganizuos jai karinę pramonę. 
Tenka manyti, kad šis paktas ir verčia Jugo
slavijos vyriausybę reikšti nepasitenkinimą 
dėl Triestę ir jo srities sutarptautinimo.

Italų tautos nepasitenkinimas sprendimu 
paremiamas moraliniais ir tautiniais motyvais, 
nes ginčijamose srityse gyventojų dauguma 
yra italai, o tos sritys — įtalų valdomos nuo 
seno. Minios žmonių Romoje ir kituose Ita
lijos miestuose reiškia protestus dėl dabar
tinio sprendimo. Nusileidimas Sovietų reika
lavimams negrindžia stiprių pamatų taikai, o 
paliekamos neužgydytos italų tautinės žaizdos 
vis tiek reikės gydyti.

Panaši nuolaida padaryta Sovietų Sąjungai 
ir Italijos reparacijų reikalu. Iki paskutinio 
momento Byrnes įrodinėjo, jog Italija nega
linti mokėti jokių reparacijų, nes jos ūkis-yra 
tiek sugriautas, jog jis be užsienių kapitalų 
pagalbos negalės būti atkurtas. Italija, mokė
dama reparacijas, praktiškai turėtų Amerikos 
dolerius pervesti Sovietų Sąjungos bankui. 
Nors ir pakankamai buvo išsiaiškintas pagrin-

(Nukelta į 8 puslj:
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Lietuvių gyvenimas

Maino Frankų Apygardos DP meninių 
sambūrių varžybos

Po gražiai pavykusio Šongau festivalio, 
šiandien galime panašiai atžymėti kelias sa
vaites užtrukusias UNRRA-os suruoštas Mai
no Frankų Apygardos DP meninių sambūrių 
varžybas, kurių baigiamoji dalis įvyko birželio 
30 d. Wiurzburgo stovykloje. Rengdama šias 
varžybas, UNRRA-os vadovybė turėjo tikslą 
ne vien išjudinti jau ir taip gyvą tos apygar
dos didžiųjų stovyklų meninį gyvenimą, bet 
ir atrinkti stipresniuosius kolektyvus, kurie, 
susidarius sąlygoms, galėtų vykti užsienin tų 
kraštų gyventojams parodyti meninius karo 
tremtinių sugebėjimus.

Pirmasis susitikimas
įvyko š. m. birželio 16 d. Wildfelekene, lenkų 
stovykloje. Čia dalyvavo keturi kolektyvai:
1) Seligenštadto lietuviai, 2) Sveinfurto lietu
viai, 3) Wiurzburgo centrinės stovyklos lat
viai ir 4) Wildflekeno lenkai. Varžovui buvo 
skirta po 30 min., todėl kiekvienam teko 
spaustis, trumpinti ir scenoje pasirodyti su 
pačiais geraisiais savo programos dalykais.

Pirmąją vietą Seligenštadto „Dainava“ iš
kovojo sklandžiai ir gyvai atlikta aukšto me
ninio lygio programa, kurioje dalyvavo: ba
lerina Sprindienė, šokusi solo ir „Kaimo idi
lijos“ duetą su Ancevičiumi, tautinių šokių 
šokėjai-šokėjos, operos sol. Sprindys, vyrų ir 
mišrasis chorai, vadovaujami p. Prižgintienės. 
Pusvalandis prabėgo kaip keletas minučių, 
vaizdai keitėsi kaip kino ekrane, už kits kitą 
malonesni, vis didesniu sudomėjimu uždeg
dami žiūrovus. Svetimtaučiai, kurie buvo 
perpildę salę ir kurie beveik vieni sudarė 
publiką, įvertino lietuvius.

Antroji vieta atiteko šio varžybų susitiki
mo šeimininkui — Wildflekeno lenkų ansam
bliui.

Lygiai po savaitės, birželio 23 dienų įvyko 
varžybų 

antrasis susitikimas,
tik šįkart jau kitoje vietoje ir kitiems varžo
vams dalyvaujant, šį kartą-Wiurzburgo Nord- 
Kaseme stovyklos scenoje varžėsi: 1) Aša- 
fenburgo lenkų-ukrainiečįų muzikos, , dainos 
ir šokių kolektyvas, 2) Ašafenburgo ukrainie
čių profesionalų ansamblis, 3) Kleinobacho 
stovyklos estų scenos meno kolektyvas ir 4) 
Wiurzburgo Nord-Kaseme stovyklos dainos ir 
šokio lietuvių kolektyvas, dalyvaujant vaikų 
šokių grupei ir vietos latvių mišriajam chorui.

Dalyvaujant Ašafenburgo ukrainiečių pro
fesionalų ansambliui, susidedančiam iš kuone 
90 gerų choristų, atrodė, kad mūsiškiams bus 
sunku laimėti, tačiau pasirodymas vertinimą 
nulėmė wiurzburgiečių naudai. Jų programa 
sudarė; 1) pora latvių mišraus choro dainų,
2) N. Grudzinskienės ir B. Variakojienės due
tas „Joninių vabalėliai“, 3) tautinių šokių gru
pės „Blezdingėlė“ ir „Lietuviška polkutė“, vad. 
J. Landsbergienės, 4) V. Janušienės sukombi
nuotas vaikų „Drugelių“ šokis, 5) choro diri
gento V. Šimkaus originalus montažas su dai

nomis, šokiais ir „džipu“, 6) latvių dueto dai
na ir 7) V. Šimkaus ved. mišriojo choro „Anoj 
pusėj ežero“ ir „Vakaruškos“.

Komisijos vertinimu, pirmoji vieta atiteko 
Wiurzburgo stovyklos kolektyvui, antroji vie
ta pripažinta Ašafenburgo ukrainiečių an
sambliui.

Baigiamosios varžybos 
įvyko toje pat Wiurzburgo stovykloje. Čia 
birželio 30 d. susitiko persirungti kolektyvai, 
pirmuosiuose susitikimuose laimėję pirmąsias 
dvi vietas: 1) laimėjęs pirmąją vietą Wiurz
burgo (Nord Kaserne) stovy k ;oą lietuvių ir

G. Prižglnflenė, 
„Dainavos“ chorų dirigentė Seligenstadte

latvių kombinuotas meno kolektyvas, 2) lai
mėjęs pirmąją vietą Seligenštadto lietuvių 
„Dainavos“ ansamblis, 3) laimėjęs antrąją vie
tą Wildflekeno lenkų kolektyvas ir 4) Ašafen
burgo ukrainiečių profesionalų ansamblis.

Po įtemptų, su parinktomis meniškomis 
programomis varžybų, stebint tūkstantinei 
įvairių tautybių visuomenei, Maino Frankų 
apygard ;s stovyklų UNRRA vadovybėms ir 
sudarytai UNRRA-os, YMCA-os bei karinės 
valdžios atstovų, meno žinovų, komisijai, fi
nale laimėjo:

1) Ašafenburgo ukrainiečių profesionalų 
meno ansamblis, surinkęs 48 taškus — pir
mąją vietą ir dovaną — elektrinį patefoną;

2) Wiurzburgo lietuvių bei latvių kombi
nuotas meno kolektyvas ir Seligenštadto lie
tuvių „Dainava“, abu surinkę po 47 taškus 

— antrąją vietą ir abu po dovaną — radijo 
aparatą.

Laimėjusioms, stovykloms buvo įteikti me
niškai papuošti diplomai-adresai.

LAIIDĖ, Mindeno apskr.
Š. m. gegužės 15 dieną Britų Parlamento 

narys Sir Arthur Salter, lydimas aukštų ka
riuomenės bei UNRRA-os karininkų (gene
rolų) ir vietinės UNRRA-os administracijos, 
vizitavo L a h d ė s , Kr. Minden, lietuvių sto
vyklą. Stovyklos komendanto kun. Zdanavi
čiaus pastangomis priėmimas praėjo labai 
sklandžiai. Prie stovyklos vartų svečiams bu
vo įteikta gėlių, o. p. Arthur Salter dovanotas 
lietuviškas rankšluostis. Taip pat buvo su
giedotas anglų tautos himnas. Svečiai trum
pai apžiūrėjo stovyklą. Jiems atvykus į sto
vyklos salę, kaimyninės stovyklos Uchtės cho
ras, kuris tą dieną kaip tik pas mus buvo at
vykęs, padainavo keletą lietuviškų dainų ir 
pašoko porą tautinių šokių. Svečiai matomai 
buvo labai tuo patenkinti, ką įrodo vyr. UN
RRA-os direktoriaus britų okupuotai Vokieti
jos zonai Sir Raphael Cilento laiškas, at
siųstas vietinės UNRRA-os direktoriui, kurio 
vertimą čia paduodame:

„Sir Arthur Salter, kai jis prieš keletą die
nų buvo pas Jus, buvo ypatingai patenkintas 
tuo maloniu priėmimu, kuris jam buvo pada
rytas Lahdėje. Prieš palikdamas mane, jis

Kuo garsus Štutgarto lietuviai?
Štutgarto lietuviai pirmoje eilėje yra gar

sūs tuo, kad jie yra visiškai... „negarsūs". 
Per visą laiką, berods, tik viena žinutė lai
kraščiuose buvo užeita apie Štutgarto lietu
vius. Na, bet gal geri darbai patys už save 
kalba ir reklama nebereikalinga... O vis 
dėlto Štutgarte yra dalykų, kurie būtų gan 
įdomūs ir kitiems lietuviams.

Visų pirma Štutgartas yra labai didelis 
(buvo ’/t milijono gyventojų) ir labai gražus 
soduose ir medžiuose skendįs pramonės ir la
bai judraus susisiekimo centras. Tiesa, mie
stas kokiu 70% bombų sunaikintas, bet dabar 
nuolat auga, atgyja. Čia yra Wiurtembergo 
sostinė, čia karo valdžios ir UNRRA-os cen- 
tralinės (distrieto) įstaigos, Amerikos konsu
latas. Visa tatai patraukia daug interesantų 
į Štutgartą.

Pačiame Štutgarte yra net trys lietuvių, 
viena nuo kitos „nepriklausomos" stovyklos. 
Štutgarto mieste (apie 250 lietuvių, truputis 
estų ir keletas latvių) — tai Luisenstrasse 2. 
Be to, Štutgarto priemiestyje, vadinamame 
Bad Canstatte, yra antra stovykla (apie 150 
lietuvių ir 70 latvių) ir ten pat dar viena — 
tai studentų stovykla (apie 80 lietuvių, apie 
20 estų ir po truputį kitų). Netoli nuo Štut
garto (30-50 kilometrų atstume) yra dar ke
letas lietuvių stovyklų. Tai Niurtingene, 
Kirchheime, Neufene, Ober- ir Unterleninge- 
ne. Taigi, lietuvių čia susidaro nemaža krūva.

Centrinei Štutgarto stovyklai (Luisenstr. 2) 
vadovauja ekonomistas ir spaudos žmogus p. 
Gedgaudas. Jis savo tikrai pavydėtinu taktu 
sugeba išlyginti čia (kaip ir visur) pasitaikan
čias „pozicijas“ ir „opozicijas", bet svarbiau

man įteikė 100,- RM, prašydamas, kad aš prie 
to pridėčiau ką nors dovanų toms merginoms, 
kurios taip žavingai jį sutiko su gėlėmis bei 
kitomis manieromis. Aš siunčiu 100,- RM, ku
rias nuo savęs asmeniškai pridedu prie šitų 
100,- RM ir šiek tiek saldumynų, tikėdamas, 
kad Jūs šias dovanas įteiksite asmenims, ku
riems ponas Arthur Salter reiškia savo pa
dėką ir sveikinimus." Jan.

KRESSBRONNAS
Čia yra maža lietuvių kolonija — 65 asm. 

Karo metu šie lietuviai ėjo sunkią baudžia
vą vietiniame cemento fabrike. Dabar jie gra
žiai tvarkosi ir š. m. birželio 20 d. džiaugėsi 
vienu savo laimėjimu — šoferių kursų iš
leistuvėmis. Kursus lankė ir kaimyninės 
Tettnango kolonijos 10 asmenų. Viso kur
santų buvo 30 asm., egzaminus išlaikė 23 (jų 
tarpe viena moteris). Kursams vadovavo dipt 
inž. Pikčilingis. Gražioje alia utinėmis vėlia
vomis dekoruotoje salėje su UNRRA-os va
dovybe ir prancūzų karinės valdžios atstovais 
buvo praleista popietė, kurią paįvairino savo 
daina p. Liepa ir Ravensburgo tautinių šokių^ 
grupė.

Maža Kressbronno lietuvių kolonija savo 
sugyvenimu ir komiteto veikla toli pralenkia 
ne tik kaimyninį Tettnangą, bet ir kitas apy
linkės lietuvių kolonijas. Vietiniam komite
tui vadovauja S. Liepa. Svetys 

sia jis iš pat pradžių veža didelį kultūros „ve
žimą", greit ir tiksliai aprūpindamas visus lie
tuviška bei kitokia spauda. Antrą didelį „ve
žimą“ veža inž. Jurevičius (draug su p. inž. 
Kaulakiu, pastarasis yra stovyklos vicepirm. 
ir švietimo reikalų vadovas). Tai šoferių kur
sai P. Jurevičius sugebėjo pasiekti tai, kad 
tie kursai nėra „mados“ dalykas, bet tikra 
praktiška mokykla, kuri ne vienam baigia 
duoti visai konkretų amatą.

Ne per seniai p. Dr. Gudausko pastangomis 
buvo akviestas Mikulskio ansamblis, kuris 
valstybės teatro salėje labai entuziastingai’ 
buvo sutiktas ir giliai įvertintas. Turint gal
voje, kad valstybės teatras čia tik išimtinais 
atvejais yra pavedamas kitiems, — reikia lai
kyti Mikulskio pasirodymą dideliu įvykiu 
Wiurtembergo sostinėje.

Luisenstrasse stovykloje suruošiama dar ir 
daugiau kultūrinių pramogų (koncertų) ir pa
skaitų (p.p. Ged. Galvanauskas, Požėla, Ski
pitis, Butėnas, Pulgis Andriušis ir kt.). Ži
noma, būtų galima tą sritį „suintensyvinti“ —1 
stovyklos gyventojai labai domisi ir, atrodo* 
dar per mažai yra tokių progų.

Stovyklų patalpos pakenčiamos, tačiau 
maistas griežtai pagal kalorijas. Taigi kuklus. 
Pastebėtini nuolat vykstą įvairūs tikrinimai 
ir pakartotinos anketos. Tuo laiku (savaitei 
ar daugiau) draudžiama iš stovyklos išvykti. 
Tatai labai apsunkina studentus ir mokslei
vius. Šiaip kitokių varžymų nėra. Beje, Štut
garte yra ir „amerikonų" stovyklų, t y., sto
vykla, kurią turi pereiti visi DP, vykstą i US.

K. V.

K. Apaščia

Kai deimantai laša
Gobšusis užkariautojas pamažu silpo ir 

jnenkėjo, bet tolydžio vis smarkiau siuto ir 
niršo. Ir jis įsigeidė: naujo kraujo ir jėgų 
turės dabar jam įlieti ta tauta, kurią jis pats 
tarė esant tik menku vandens lašeliu ir todėl 
jau buvo skyręs sutirpti ant karšto vokišku- 
mo akmens.

Jo šaukliai ragina jaunimą stoti į frontą, 
šaukia į legijonus, kviečia vykti darbams į 
ginklų kalyklas. Bet visa tai nuaidi bergž
džiai, nes šitas kraštas jau ne pirmąjį sykį 
girdi didelių, bet tuščių kubilų skambėjmą...

Už tai sukeliama ant kojų visa žandarme
rija. Prasideda žmonių medžioklės. Ginkluoti 
žandarai apsupa miestų turgavietes, įsibrau
na į kavines ir valgyklas, dažnai pastoja išė
jimą iš kinų ir teatro. Nepaisoma jokių pa
siteisinimų, sprendžiama tik pagal išvaizdą, 
ii vargas tam, kas jaunas ir tvirtas. Sugau
dytieji susodinami į sunkvežimius ir, stiprių 
sargybų apsupti, išvežami nežinia kur.

Kaune nebėr ramybės. Kaune nebesaugu. 
Tas pats Vilniuje, Panevėžyje, ‘Šiauliuose. 
Staigių medžioklių banga jau siekia ir maže
snius miestelius.

Algis Matulis geliančia širdimi atsisveiki
no su mokykla, paklusdamas slaptųjų lai
kraščių nurodymo: kam nebesaugu mieste — 
tevyksta į kaimą. Atsargumas liepė nesinau
doti traukiniu ir vengti gyvesnių kelių, todėl 
jis patraukė pėsčias. Tik po poros dienų 
smarkaus žygio, vis pasirinkdamas nuošales
nius kelelius, galop jis įžengė į savo gimtąją 
sodybą. Čia turėjo būti saugu ir ramu, kaip 
ir tam paukšteliui, nusileidusiam į savo lizdą, 
rūpestingai paslėptą nuošalių krūmų tank
mėje.

Šioje aplinkėje retai kada tesirodė žanda
rai, ir žmonės dar be mažiausios baimės nu
kakdavo į valsčių ar bažnytėlę. Zinia, ko 
aniems čia landyti, toks užkampis

Artimiausią sekmadienį visa Matulių šei

ma išsirengė į bažnyčią. Algis ir jo sesutė 
Bronė pasidabino taip, kaip dera įšprususiems 
ir darbštaus ūkininko vaikams. Tėvas šį kar
tą, lyg per pačias didžiąsias šventes, pasirišo 
ir kaklaraištį, o motinėlė, tatai pastebėjusi, 
ilgai rausėsi skrynioje, kol surado ten pa
slėptą didelę gintaro sagtį, kurią tuojau dai
liai įsisegė sau į pakaklę. Argi ne dviguba 
šventė — visi namie!

Visais keliais ir keleliais plaukte plauke 
miestelin žmonės. Bažnyčion prigužėjo tiek, 
jog nebebuvo kur beatsiklaupti, ir net per 
patį pakilėjimą teko išstovėti statiems, tik 
nužemintai nuleidus galvas. Visus taip ir 
knietė šiandie pasimelsti karščiau, nes šalelė 
svetimųjų mindoma ir alinama, kas bus rytoj
— nieks tikrai nežinojo, tik visi juto, kad gali 
užslinkti dar tamsesni ir piktesni debesys, o 
tada patrakusios jėgos gal sujauks ir išgriaus 
namučius, gal išgainios žmones ir gyvulė
lius ... Kas žino?

Sumai įpusėjus, miestelyje staiga ėmė siūti 
nežinia iš kur išnirusios žandarmerijos ma
šinos. Gal šešios jų tuojau sustojo prie šven
toriaus, gi kitos užtvėrė gatveles ir takučius, 
vedančius iš miestelio. Iššokę žandarai pasi
skirstė būriais ir apspito visas bažnyčios du
ris; čia šaipėsi, rūkė cigarus, betgi vidun lįsti 
nedrįso.

Pamaldoms pasibaigus, žmonės sujudo 
veržtis lauk, o čia — halt! — tikrinami doku
mentai. Žandarai sulaikinėjo visus vyrukus
— žaliūkus, nors šie ir rodė pačius teisingiau
sius popierius, ir tuojau varėsi į burzgiančias 
savo mašinas. Kas bandė aiškintis, tą dar ir 
gerokai apspardė. Kai šitaip, kilo sąmyšis: iš 
bažnyčios vis garmėjo žmonės, gi išėjusieji, 
išvydę kas darosi, tuojau atatupsti vėl stū
mėsi atgal į vidų, bandydami paskui save už
sidaryti ir duris. „Atgal! Prūsai gaudo žmo
nes!“ — šaukė jie iš visų jėgų. Žandarai visai 
įsiuto. Kaip mat pakilo jų šautuvų buožės ir 
smogė sutartinai. Kažkas suriko ne savu bal
su, trekštelėjo pirštų kauliukai, pasipylė krau
jas... Durys plėšte buvo atplėštos, ir supuolę 

slėptis ir apsiprantama. Taip praeina mėnuo 
ir kitas.

Staiga baisi žinia — apsupimas!
Ir iš tiesų: jau sekančią naktį, kad ir dar 

labai toli, vienok jau aiškiai girdėti pabūklų 
kriokimas ne vien tik rytuose, bet ir pietuose, 
griaudžia šiaurėje ir jau persimeta į vakarus. 
Naktimis iš visų pusių švyti gaisrų ugnys. 
Bėgančios ugnies ir geležies lankas kasdien 
siaurėja. Fronto darbininkams įsakoma viską 
mesti į šalį ir skubiai kasti naujas apkasų li
nijas ir pagaliau, greta tikrųjų kareivių, į juos 
suvaromi ir patys kasėjai. į rankas brukte 
įbrukami ginklai, tik ką surankioti iš prieša
kinėse linijose žuvusiųjų.

Apsupimo replės vis labiau spaudžiasi, ir 
tatai jau kiekvienas regi savo akimis. Šit 
sviediniai jau spiegia virš galvų, sproginėja 
čia pat, stambiais gumulais verčia dūmus ir 
taško žemes. Danguje spiegiantis, metalinis 
skambėjimas — iš ten sminga lėktuvai ir 
išverčia pirmuosius- savo bombų krovinius. 
Pakyla, suka ratu — ir vėl tas pat. Žemėje 
pragariška maišatis, klyksmai, komandos ir 
vaitojimai.

Kai galop sprogimų siautėjimas aprimsta, 
kariai, kurie susigūžę tūnojo apkasų dugne, 
dabar nusipurto užkritusius žemės grumstus 
ir ima kelti galvas, dairytis. Gerokai pasišvai
styta, ką ir besakyti! Fmil Zeifert — sudra
skytas į gabalus; Julius Stram — nustojęs 
sąmonės, jo kairioji koja nukirsta prie pat 
kelio, o pro mėsas ir kraujus matyti sutru
pintas kaulas. Francišek Mladek, suvokietėjęs 
čekas, dvilinkai susirietęs ir kriokia; sakoma, 
skeveldra sudarkiusi jo vidurius, ir nieks ne
tiki, kad jis neištvertų... O kur dar kiti...

Grenadierius Johan Capf nebeištveria: 
„Draugai! Karas pralaimėtas, bet Vokietija 
amžina! Vadas ir jo partija išnyks kaip dū
mai. Argi mes dabar laikysimės, kad už juos 
mus visus čia išskerstų?, Jau ketveri metai 
aš fronte, bet šitos beprotybės gana! Meski
me ginklus! Tegyvuoja taika!“ — bloškęs ša
lin savo šautuvą, šaukia jis nežmonišku balsu, 
išsproginęs paraudusias akis ir skėryčiodamai

žandarai, mušdami ir keikdami, išvilko pir
muosius užsispyrėlius, po to — kitus ir kitus.

įkliuvo ir Algis Matulis. Bažnyčios viduje 
ėmė griausti giesmė, išgąstingų ir siaubo per
imtų balsų traukiama, nuolat perplėšiama 
šiurpaus klyksmo ten, prie durų.

Šventoriuje pokštelėjo keli šūviai: vienas 
vyrukas, iššokęs iš mašinos, bandė pabėgti, ir 
tas iš karto buvo nudėtas. Tai — Bručkų Mi
kutis. Tas pats, kurio rankovės visada bū
davo kiaurai prazūlintos ir kuris taip troško 
būti mokytoju. Vos tik aną šeštadienį buvo 
grįžęs iš seminarijos, kai ją pavertė soldaten- 
heimu, Ir va kur dabar jis turėjo nuvirsti...

Vyrai buvo išgabenti iš Lietuvos ir nuva
ryti į mozūrų kraštą. Čia, tartum kokie už
kietėję galvažudžiai, jie per dienų dienas kir
to miškus, brido pelkes ir klampojo purvynus, 
kasdami didžiulius griovius ir darydami prieš
tankinius įtvirtinimus. Ne jie vieni. Tokių 
pat čia buvo suvaryta šimtai ir tūkstančiai iš 
įvairiausių kraštų ir tautų. Šitoje žmonių gau
sybėje lietuviai buvo išblaškyti ir išsklaidyti. 
Ilgainiui ir geriausi bičiuliai pasimetė vieni 
nuo kitų, pasimetė ir jau nebesutiko.

Vieną rytą darbininkai, užuot žygiavę dar- 
bovietėn, buvo išrikiuoti aikštėje, kame at
vykę keli rudmarškiniai išrinko visus stipre
sniuosius vyrus, susodino į sunkvežimius ir 
nusivežė į artimiausią geležinkelio stotį. Ten 
jau laukė prekiniai vagonai. Kas bus, kur 
veš — nežinia, nes sargybiniai nesileidžia kal
binami. Spėliojama — Varšuvos įink, nes į 
ten atsuktas garvežys.

Taip. Varšuva. Trumpa pertrauka ir vėl 
važiuojama, tik dabar jau riedama į rytus, 
vis tolyn į rytus. Pagaliau kelionė baigta. 
Visi privalo apsirengti kareivių uniformomis, 
o vienok sargybiniai jiems dar aiškina, kąd 
jie — ne kariai, tik pafrontės darbininkai. Ir 
tikrai — jie turi gabenti šaudmenis ir maistą. 
Traukiniai toliau nebeeina, mašinos neturi de
galų,. todėl viskas kraunama į paprastus ūki
ninkų vežimus, menkų arkliukų tempiamus. 
Kartais puola lėktuvai, kartais kur netoliese 
sprogsta paklydęs sviedinys, bet išmokstama
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Kaip dirba ir kaip streikuoja Amerika?
Kazys Veržikas

Amerika įdomi mums, lietuviams, ne vien 
dėl to, kad daug kas mūsų svajoja ten patekti 
ir šiaip taip įsikurti. Svarbiausia, Amerika 
dabar todėl yra įdomi mums visiems, kad ji 
aktyviai atsistojo viso pasaulio priešakyje, 
kad jos idėjos, jos geri ar blogi darbai bei 
pavyzdžiai, be jokios abejonės, per ilgesnį ar 
.trumpesnį laiką darys didelės įtakos visų pa
saulio kraštų gyvenimui ir darbui. Amerika 
pasidarė visiems artima, visi į ją žiūri, bet 
nedaug kas ją pažįsta, o dar mažiau ją su
pranta. Kuo garsi yra Amerika? Daug kuo. 
Bet labiausiai ji išgarsėjo, bent Europoje, savo 

milžiniška galybe ir milžiniškais straikais.
Juk šiaip ar taip klausimą besvarstysime, 

o antrąjį pasaulio karą nulėmė Amerika savo 
sugebėjimu pagaminti neišsenkančius karo 
ginklų, karo medžiagos ir visokių kitų karo 
reikmenų kiekius. Amerikos organizacinis ta
lentas ir gamybinis išradingumas atsiekė tai, 
kad nepaisant milžiniškų kliūčių ir pavojų, 
visa, kas buvo reikalinga karui, reikiamu lai
ku ir reikiamose Europos vietose buvo patiek
ta. Šiandien vėl gi visas pasaulis, pirmoje ei
lėje vėl visa Europa, žiūri į Ameriką — kaip 
iš jos gauti visokių prekių, kaip iš jos gauti 
maisto ir išsigelbėti nuo bado. O ir pati Ame
rika pasisako, kad ji greitu laiku pradėtų 
„dusti'* nuo prekių pertekliaus, jeigu ji savo 
prekių negalėtų parduoti Europai. Iš kitos 
pusės, vėl gi streikų bangos kyla viena po 
kitos. Iš kur visa tai ten atsiranda?

Pasaulyje yra tik trys tokios didelės vals
tybės, kurios turi pakankamai savo krašte vi
sų tų žaliavų, kokių tik reikalingos savo pra
monei. Tai Amerika, D. Britanija ir Sovietai. 
Betgi Amerika yra pirmoje vietoje. D. Brita
nijos žaliavos išsklaidytos po visus pasaulio 
kampus. Sovietai nesugebėjo (bent iki šiol) 
visko tinkamai išnaudoti. Stoka kvalifikuotų 
darbininkų, geros organizacijos ir kitos vi
siems žinomos priežastys. Amerikoje gi su
plaukė iš visų pasaulio kraštų išradingiausieji 
žmonės, žmonės, kurie nerimo vienoje vietoje, 
Ieškojo laimės, ieškojo naujų kelių ir pasitikė
jo vien tik savo rankų ir proto pajėgomis. 
Amerika jiems netrukdė, jų nevaržė, jų inicia
tyvos neslopino. Tad tie žmonės ir sukūrė tą 
milžinišką ir tobulą gamybos aparatą, kuris 
yra pasiryžęs kuone visą pasaulį aprūpinti 
Amerikoje pagamintomis gėrybėmis. Karo 
metu ten buvo net 58 milijonai dirbančiųjų 
(gaunančių atlyginimus bei algas). Normaliu 
laiku Amerikoje priskaičiuojama

'9 milijonai darbininkų
(Čia nepriskaityti žemės ūkio darbininkai). 
Pažymėtina, kad 14 milijonų darbininkų pri
klauso profesinėms sąjungoms. Vadinasi, 
Amerikos darbinįkų profesinės organizacijos 
sudaro labai didelę pajėgą, kuri turi reikšmės 
ne vien Amerikos, bet ir kitų pasaulio kraštų 
darbininkų būklei. Amerikos darbininkai dė
jo ir dės pastangas, kad kitų kraštų darbi
ninkai būtų taip pat gerai apmokami, kad jie 
turėtų geresnes darbo sąlygas. Šitokias savo

pastangas Amerikos darbininkai pagrindžia 
dviem sumetimais. Visų pirma solidarumo 
sumetimais, užjausdami savo kolegas, kitų 
tautų darbininkus. Svarbiausia gi, tur būt, 
egoistiniais sumetimais. Čia samprotaujama 
taip. Jeigu kitur darbininkai bus pigiai ap
mokami, tai tų kraštų prekės bus pigiai ga- 
gaminamos ir sudarys Amerikos prekėms žiau
rią konkurenciją pasaulio rinkoje. Nuo to nu
kentės Amerikos darbininkas. Tad Amerikos 
darbininkas ir Amerikos vyriausybė yra la
bai suinteresuoti, kad kituose kraštuose dar
bininkų padėtis būtų geresnė, kad jie būtų 
geriau apmokami. Kitaip sakant, kad pramo
nininkai turėtų didesnes išlaidas darbo jėgai 
apmokėti ir negalėtų perdaug pigiai gaminti 
bei parduoti savo prekes. Nors šitoks Ameri
kos darbininkų siekimas, siaurai žiūrint, atro
do egoistinis, bet plačiu mastu imant jis yra 
labai džiugus ir sveikintinas reiškinys. Jokia 
konkurencija nėra pateisinama, jei ji remiasi 
savo krašto darbininkų išnaudojimu. Tokia 
konkurencija nei savo kraštui nei 'kitus kra
štams nieko gera neduoda. Be to, tokia kon
kurencija negali ilgai tverti.

Amerikos darbininkai savo atlyginimus ir 
kitas darbo sąlygas gina labai atkakliai ir su
maniai. Tiesa, jų,

Amerikos darbininkų, organizacijos
nėra senos, bet stiprios ir įtakingos. Su jomis 
skaitosi ir darbdaviai-įmonininkai, ir visuo
menė, ir vyriausybė. Amerikoje yra dvi svar
biausios darbininkų organizacijos. Jos abi yra 
maždaug lygaus svorio, abi turi maždaug tiek 
pat narių — po 6 milijonus darbininkų. Abie
jų tikslai taip pat maždaug vienodi. Skirtu
mas yra tik tas, kad vienai sąjungai priklauso 
geriau apmokami darbininkai, o kitai prasčiau 
apmokami. Taip yra todėl, kad tos dvi są
jungos yra organizuotos dviem skirtingais 
principais.

Viena tų sąjungų (amžiumi senesnioji) va
dinasi

„American Federation of Labour“, 
sutrumpintai A.F.L. vadinama. (Lietuviškai 
būtų „Amerikos darbo fedpracija“.) JI įsteig
ta prieš 65 metus. Šitai sąjungai priklauso 
daugiausia savo specialybėje išmokslinti dar
bininkai. Jai gali priklausyti įvairių specialy
bių darbininkai iš įvairių įmonių. Vadinasi, 
grupuojasi ne pagal įmones, bet pagal spe
cialybes. Tačiau ši sąjunga — A.F.L. labai 
sustiprėjo, kai prie jos prisidėjo kalnų pramo
nės darbininkų sąjunga su savo garsiuoju va
du John Lewis. Pastarasis jai atvedė 600.000 
savo narių ir tuo būdu padarė A.F.L. pirmau
jančia. Apskritai, šitai sąjungai priklauso la
biau išmokslinti ir todėl geriau apmokami 
darbininkai. Tai lyg ir savotiškai „aristokra
tiškesnė“ organizacija.

1935 metais betgi įsikūrė kita didžiulė dar
bininkų organizacija, pasivadinusi

„Congress of Industrial Organisations“, 
sutrumpintai žymima C.I.O. (Lietuviškai: 
„Pramonės organizacijų kongresas"). Šitai

organizacijai priklauso apie 6 milijonus dar
bininkų. Ji, kaip matome, yra dar visai jau
na. Bet ji suorganizuota jau kitais pagrin
dais. Čia darbininkai susijungia ne pagal 
branžas, bet pagal įmones. Vadinasi, jai pri
klauso visi kiekvienos įmonės darbininkai, 
nepaisant jų darbo branžos, nepaisant spe
cialybės ar išsimokslinimo. Tad ši organiza
cija duoda galimumo organizuotis visiems dar
bininkams — išmokslintiems ir neišmokslin
tiems.

Dar yra ir trečia nemaža darbininkų pro
fesinė-sąjunga — tai geležinkeliečiai. Be jų, 
dar — nepriklausomos, mažesnės profesinės 
sąjungos, kaip žemės ūkio darbininkų ir kt. 
Joms priklauso l*/t milijonų darbininkų.

Čia minėtos darbininkų organizacijos, gin
damos ir atstovaudamos savo narių reikalus, 
nuolat susiduria ar tai su pavieniais įmoni- 
ninkais ar su jų organizacijomis. Tais atve
jais, kai atsiranda sunkumų susitarti, jiems 
padeda ir tarpininkauja Darbo ministerijos

„Consultation Service“, 
bet jos tarpininkavimas ar jos daromi spren
dimai yra tik tuo atveju privalomi, kai abi 
pusės laisvai iš anksto pareiškia, kad jos su 
tais sprendimais sutiko. Priverstinų sprendi
mų nėra.

Taigi, Amerikoje ir darbo santykiai tvar
komi labai laisvais ir demokratiniais -princi
pais. Gi pats galingiausias Amerikos darbi
ninkų įrankis kovoje už savo interesus yra 
teisė

taikos ir karo metu streikuoti.
Tai yra ypatinga teisė, kurią newisi gali su
prasti ar net įsivaizduoti. Ji sudaro Ameri
kos ūkio ir viešajam gyvenimui net labai di
delių sunkumų. Juk reikia atsiminti, kad dau
gumas tokių įmonių, kurios Europoje papra
stai yra valstybės žinioje, tenai yra privačiose 
rankose, kaip geležinkeliai, telefonas ir kt. 
Tad streikuotojai paliečia labai svarbias vie
šoje gyvenimo sritis. Todėl tatai sudaro di
delį galvosūkio. O vis dėlto teisės darbinin
kams nenorima atimti. Kita vėl vertus, patys, 
darbininkai šią savo teisę labai įvertina ir 
atsargiai jąja naudojasi. Štai praėjusio karo 
metu patys amerikiečiai darbininkai savo 
laisvu noru nuo tos savo teisės atsisakė — 
pažadėjo nestreikuoti ir tą savo pažadą 99% 
ištęsėjo.

Kodėl dabar streikuoja?
Šis klausimas daug ką gyvai domina. Vieni 
pradeda įsivaizduoti, kad Amerikos darbinin
kų labai blogas gyvenimas, kiti numato neva 
prasidėjusį Amerikos pairimą — komunistų 
įtaką ir 1.1. Kai kas dėl to ir Amerikon va
žiuoti prisibijo, kiti jau net spėlioja, kad gal 
ir kariškai Amerika būtų jau nebe tokia pa
jėgi kaip pirmiau ir pan.

Žinoma, streikai, apskritai imant, krašto 
nestiprina. Komunistai taip pat stengiasi 
„drumsti" vandenį, bet jie ten didelės įtakos 
turėti negali. Juk visi gi gerai žino, kokioje 
padėtyje darbininkai yra ten, kur yra neva

darbininkų „rojus“. Amerikos darbininkams 
komunistas negali imponuoti.

Faktinai Amerikos streikai turi net kele
tą su karo baigimu glaudžiai susijusių prie
žasčių. Visų pirma tai yra

kova.su infliacija.
Amerika, kaip ir dauguma kitų valstybių, 

pinigų nuvertinimo — infliacijos nenori. O 
per karą ir po karo kuone visuose kraštuose 
toks infliacijos pavojus atsiranda. To priežastis 
(labai suglaustai sakant) yra ta aplinkybė, kad, 
paprastai, per karą žmonės daugiau uždirba, o 
prekių pagaminama mažiau (gandinamos karo 
reikmens). Tad žmonės, norėdami daugiau 
prekių pirkti, nori ir gali mokėti didesnes 
kainas (vadinasi, pinigu mažiau vertina). Per 
pirmąjį pasaulinį karą Amerikoje kainos bu
vo pakilusios net 62%, o po karo pabaigos iki 
1920 metų jos pakilo dar 43°/o, gi kai kurios 
net 238%. Mat, Amerika tada kainų neregu
liavo. Per šį karą kainos buvo reguliuojamos 
— tad jos per visą laiką tepakilo tik' 27%.

Ko dabar nori Amerikos vyriausybė?
Amerikos vyriausybė ir visuomenė dabar 
svarbiausiai siekia dviejų dalykų: išvengti 
infliacijos ir nedarbo. Kitaip sakant, nori im
tis visų priemonių, kad nebūtų numažinta do
lerio vertė ir kad visi Amerikos piliečiai tu
rėtų darbo ir gerai galėtų gyventi.

O ko nori darbininkai?
Jie nori to paties, ko ir vyriausybė, bet dar 
plius tai, kad jie nenori mažiau uždirbti kaip 
karo metu. Jie mano, kad jie turėtų (ir ga
lėtų) po karo net daugiau uždirbti.

Ką sako darbdaviai-pramonininkai?
Jie sako, kad duoti visiems darbo galima, 
taip pat esą galima ir darbininkams atlygi
nimu pakelti, bet kainos turi būti pakeltos. 
Pramonininkai samprotauja šitaip. Reikia gi 
duoti darbo kuone 10 milijonų darbininkų, 
kurie grįžo iš fronto. Kol civilinių reikmenų 
gamyba dar nėra išsiplėtusi, tiek daug dar
bininkų (naujų) galima sutalpinti, tik sutrum
pinant visų darbininkų dirbamų valandų skai
čių, pav., iš 48 į 40 vai. per savaitę. Tad, jei
gu darbininkai gaus tiek pat už vieną valandą 
darbo, kiek gavo karo metu, jų savaitinis už
darbis bus vis vien mažesnis. To gi darbinin
kai nenori. Pramonininkai sako, kad jie gali 
tik tuo atveju pakelti darbininkų valandinį 
atlyginimą, jei bus leista pakelti gaminių kai
nas. Priešingu atveju jie neturėsią pakanka
mai pelno, negalėsią pramonės tobulinti ir 
plėsti — negalėsią didinti darbo galimumų ir 
tuo pačiu nebus galima atsiekti tai, kad visi 
amerikiečiai turėtų darbo ir gerai gyventų.

Į tokius pramonininkų samprotavimus dar- 
bininkafvėlgi atsikerta: nesiekite didelio pel
no už vieną prekės vienetą, bet gaminkite tų 
vienetų (prekių) daug — tai pelną gausite 
didelį (bendrai paėmus), duosite darbo dau
gybei darbininkų ir pagaminsite neaukštos 
kainos daugybę prekių: gyventojai bus gerai 
aprūpinti — ir nebus infliacijos. Bus visiems 
gerai. (Pabaiga 7 pusi.)

rankomis. Bet kur jo draugai? Nieks neat
siliepia jam, tik viens kitas žiūri į jį išbalę 
ir sumišę, lyg melsdami susivaldyti. Kažkas 

adejuoja, kažkas keikiasi... Tą pačią minutę 
šoka puskarininkis Bohle ir, pistoleto rankena 
smogęs jam į pasmakrę, nutrenkia jį į ap
kasą. Ten tikrumo dėlei dar trenkia keletą 
kartų per galvą. Paskui Bohlę atskuba ir jo 
ištikimieji padėjėjai. Leisgyvis grenadierius, 
dabar daugiau panašus į kruviną maišą, temp
te ištempiamas lauk.

Vakare visi užėmę kvapą išklauso ir pa
mato sprendimą: Capf viešai pakariamas ir 
taip paliekamas kaboti. Nieks apie jį dau
giau nebekalba, nes viens kitame vis įtaria 
esant pasislėpusį Bohlę. Šitas susiklausymo 
Jovalas čia vadinamas drausme.

Užslinko naktis.
Nors tolumoje vis tebežaižaravo gaisrai, 

bet, lyg prie šką negera, buvo visiškai tylu ir 
ramu. Grėsminga ramybė. Tur būt, pasku
tinė naktis prieš puolimą. Lemtingoji naktis, 
po kurios gal galutinai susispaus apsupimo 
replės ir visus sutriuškins. Ir, lyg tatai nu
jausdami, nieks nesumerkė akių, visi budėjo, 
laukdami baisingosios valandos. O ir šiurpieji 
dienos pergyvenimai vis lindo į akis, nesidavė 
nustelbiami nei nevykusių juokavimų nei ne
rūpestingosios praeities pasakojimų. Netolie
se, vos už poros šimtų metrų, kadarojo pa
karuoklis ir, vos kilsterėjus menkam vėjeliui, 
per medžių šlamėjimą, rodos, buvo girdėti ty
lutėlis, bet pašaipingas jo juokas ...

Tokiu metu nejučiomis ateina klaikaus su
simąstymo valandos, ir kiekvienas imasi teisti 
pats save.

- Algis sėdėjo apkase. Šalia jo gulėjo šau
tuvas, varu jam primestas, todėl toks drėgnas 
Ir šaltas. Galvon skverbėsi neramios ir prie
kaištingos mintys. Toks Bručkų Mikutis, vi
sada pusalkanis ir nuskuręs, o vis dėlto ne 
tik rankomis, bet ir širdimi buvo įsikirtęs į 

• savo žemę ir nė pasiučiausi žmogėnai nepa
jėgė jo nuo tos žemės atplėšti. Apie jį ilgai 
kalbės žmonės, o jo vardas gal bus Iškaltas 
tuvusiųjų seminaristų paminklinėje lentoje, 

kad šviestų pavyzdžiu ir uždegtų širdis. Ir 
net grenadieriui Capf atėjo dangiškosios ma
lonės valanda, nes ir jis suskubo pakilti ti
kruoju žmogum, garsiai taręs savo draugams 
— gana šitos beprotybės! Kas tiek Išdrįsta, 
tas nėra mažytis. Ji švystelėjo stebuklingąja 
ir viską nuvalančia liepsna, palaimingai nu- 
šviesdami save ir savo artirhuosius ...

O jis? Kas jis? Nublokštas svetur ir į sve
timus žmones, įstumtas į apkasus ir kur nu
kreipti ginklas — nežinia, kaip nežinia, kam 
keršyti ir ko neapkęsti. Juk tik dėl šitų dvie
jų besigrumiančiųjų jo gimtasis kraštas vai
toja vienas, šaukdamas: palikite mane ramy
bėje ir eikite sau jūs, prakeiktieji!

Bus puolimas. Jie susikibs. Bet tai — jų 
reikalas, o vienok bus sutriuškintas ir jis, ku
riam nėra kas čia veikti, bet kuriam nėra ir 
jokio kelio atgal. Jis bus sutriuškintas lygiai 
taip, kaip vežimo ratai sutriuškina ant kelio 
paklydusį vabalėlį. Nieks nežinos nei kur, nei 
kaip, nei už ką. O, tėveliai mieli, o, brangioji 
sesute, ir tu, gimtinės šalie! Ar patirsite jūs, 
ar sužinosite kada nors, kur svetimoji žemė 
sugėrė jūsų kraujo mažytį lašelį? Ne, nebus 
kam duoti žinios, nes čia nėra nei draugo, nei 
artimo, nei žmogaus. Yra tik žvėrim virtęs 
puskarininkis Bohle, didelis ir baisus ...

Iš Algio akių nesulaikomai riedėjo ašaros, 
pilnos begalinio skausmo ir nevilties, kad vi
sas jo gyvenimas buvo toks menkas ir be
vertis,, kad ir jo mirtis bus tokia pat, tik tokia 
pat. Gyvenimas? Bet kas jo gyvenime buvo 
reikšminga ir ko verta? Tik tiek, kad para
pijos bažnytėlė kadaise surašė jojo gimimo 
metrikas ir viskas. Už savo tuštumą kaltas 
tik jis pats. Nieks nebepataisoma, nebegalima 
pataisyti, nes jau per vėlu...

Brėško.
Tirštu rūku iškilmingai garavo žemė, tar

tum šitais savo smilkalais melsdama pakylan
čią saulę ir dangų, kad atleistų visų nusidėji
mus. Kartu su pirmuoju saulės spinduliu 
pratrūko pragariškoji audra iš rytų, ėmė riau
moti šiaurėje, pietuose, pratrūko prapliupo ir 

vakaruose. Vėl pasiutusiai smarki sviedinių 
kruša, priešo lėktuvai, ugnies, dūmų ir žemių 
maišatis. Vėl sužeistųjų ir mirštančiųjų klyk
smai, kriokimas ir aimanos...

Sį kartą nirtulingasis mirties dūkimas tę
sėsi labai ilgai, bet Algis maža ką beatsimena. 
Jis atgavo sąmonę tik toli užfrontėje. Raivy- 
damasis iš skausmo, jis kilsterėjo kiek galvą: 
jo- drabužiai sukruvinti ir sudarkyti, gydy
tojas su sanitarais triūsia prie jo. Čia — lau
ko ligoninė. Dešiniojo šono ir rankos sužalo
jimai skeveldromis. Jam sakoma: laimė, kad 
apsupimo lankas anądien buvo pramuštas ir 
jis galėjo būti išgelbėtas. Tiesa, gydymas dar 
užsitęs, bet jis ir vėl bus sveikas. Bepigu 
jiems sakyti — buvo išgelbėtas ir vėl bus 
sveikas — bet kas iš to? Juk tada ir vėl 
nuvarys ten, į apkasus, kad kartą jį galutinai 
sutriuškintų. Jie gi rūpinasi jo sveikata? At
stokite su savo kalbomis, nes visi jūs — šlyk
ščiausi apgavikai ir svetimo kraujo vertel
gos! ...

Po keliolikos dienų jis buvo išvežtas dar 
toliau, į Sileziją.

Artinosi žiema. Jo žaizdos iš tiesų jau bai
gė gyti. Jam pasiūloma atostogos. Atostogos? 
O kur dabar dingti? Juk kelio gimtinėn ne
bėr, nes ten ir vėl, kad ir kitų vėjų pagimdy
tos, ūžauja naujos, bet taip pat atšiaurios ban
gos. Kraštas' visvien tebesiblaško savo skau
smuos ir nevilty. Nepasiekiama dabar nei 
gimtoji sodyba, nei tėvai, nei artimieji, o čia 
jis tik pašalinis ir vienišas. Kur jam dabar 
dingti? Kur, jei nebėra jokių namų?

Tifesa, kažkas pasakojo, kad daugelis jo 
tautiečių, fronto ugnies vejami, pasklido pa
biro po visą Vokietiją. Esama jų ir artima
me Breslave, dar daugiau pravažiuoja tolyn. 
Gerai, jis eis atostogų. Jis vyks į tą miestą, 
klaidžios jo gatvėmis, stovinės aikštėse ir prie 
fabrikų vartų ir kiekvienam žiūrės tieąiai į 
veidą ir akis, kol suras nors vienui vieną lie
tuvį, gyvą tėvynės kentėjimų liudininką.

Algis atvyksta į Breslavą. Stotyje minios 
žmonių, kažkur skubančios, kažkur besiver

žiančios minios. Bet ar pabėgs jie nuo mir
ties, kuri krenta iš dangaus? Garsiakalbis^ 
nuolat šaukia: „Achtung! Achtung!*', skelbda
mas traukinių išėjimo laiką. Pro žmones jis 
veržiasi į laukiamąją salę, dairosi laisvesnio 
kampelio ir staiga — kažkas taukšnoja jam 
per petį, ir jis krūpteli. Atsigrįžta — tėvas!

— Tėte! — sušunka jis, abiem rankom ap
kabina jį ir iš visų jėgų bučiuoja iš sujudimo 
trūkčiojančias tėvo lūpas ir skruostus, tokius 
sulysusius ir pašiurpusius, kurie vienok dar 
tebekvepia gimtinės dobilėlių kvapu. Abu 
apsilieja džiaugsmo ašaromis ir abu šypsos, 
kad širdyse taip šilta...

— O va ten, vaikeli, tavo mama ir Brone, 
— sako tėvas, pro žmonių kamšatį rodydamas 
netoliese esantį staliuką. Abu- tuojau skver
biasi prie jų.

Moteriškosios, vos pastebėjusios, kažką su
rinka ir pašoka iš vietų. Čia pat sėdį prūsai 
atmeta galvas ir mato: motina jau spaudžia 
prie savęs sūnų, drebančia ranka glostydama 
jo galvą, nusvyrusią jai ant peties, o Bronė 
nusišypso, griebusi glaudžia prie savo lūpų 
brolio ranką, kurioje tebematyti ryškios bu
vusių sužalojimų žymės — ir pravirksta taip 
pat. Senas tėvas suglamžyta nosinaite brauko 
sau paakius ir tylutėliai taria: „Ačiū Tau, 
Viešpatie, kad leidai mums vėl j susirinkti į 

•krūvą, nors ir svetimoj žemėj“....
Pakilusių jausmų antplūdis pamažu kiek 

aprimsta. Visi jie žvilgčioja viens į kitą, lyg 
dar nenorėdami tikėti tuo, ką akys pro 
džiaugsmo ašaras dabar mato. Bet tai yra 
tikra — jie ir vėl susirinkę į krūvą —.

Algis pats pirmas imasi pasakoti viską, 
kas su juo iki šiol buvo nutikę, o namiškiai 
godžiai išklauso kiekvieną jo žodį, nedrįsdami 
patys įsiterpti, kad nesuardytų šito nuosta
baus ir neapsakomai jiems brangaus pasako
jimo posmų.

Jam baigus, bemaž kartu ima kalbėti ir 
motinėlė, ir tėvukas, ir Bronė, nes ir jų per
gyventa daug, oi daug, kas kiekvienam reiškė 
tą pačią ir vienodai skaudamą žaizdą — ne-
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Kq duos prasidėję ūkio 
suvalstybinimai?

Jul. Sakelė. — Kiekvienas didesnis politi
nis sukrėtimas, o juo labiau karas, neša pa
liestiems kraštams ne tik politines, bet daž
niausia ir ūkines bei socialines reformas. Pir
masis pasaulinis karas davė dar nebuvusį pa
saulio Istorijoje ūkio (žinoma, ir politikos) ek
sperimentą — Rusijos komunizmą. Didesnio 
masto įvairūs ūkio bandymai įvyko ir dauge
lyje kitų valstybių. Labiausia pažymėtinos 
čia žemės ūkio reformos Pabaltijo valstybėse 
ir kitur. Prieš šį antrą pasaulinį karą net Siau
rės Amerikos Jungtinės Valstybės, ta tipiška 
ūkiškos laisvės ir nevaržomo individualizmo 
valstybė, pradėjo (jos mirusiojo prezidento 
Roosewelto iniciatyva) griežtai kištis į savo 
krašto ūkio raidą.

Sis karas, žinoma, duos (ir jau duoda) dar 
daugiau ūkio reformų. Štai numatytieji

Lenkijos ūkio suvalstybinimai
siekia labai toli. Čia numatyta visas įmones, 
kuriose dirba daugiau negu 50 žmonių, su
valstybinti. Pažymėtini bet gi. yra du dalykai. 
Iš vienos pusės, tatai liečiai visą pramonę. 
Mat, kitur yra daromas skirtumas tarp tų 
pramonės įmonių, kurios savo gamyba nule
mia ir daugelio kitų įmonių \ gamybą ir tų 
įmonių, kurios tokios lemiamos reikšmės ne
turi. Lemiančios reikšmės turi, pav., kalnų 
pramonė, geležies ir plieno pramonė, naftos 
pramonė ir pan. įmonės. Jos turi lemiamos 
reikšmės todėl, kad jos tiekia žaliavą kitoms 
pramonės įmonėms. Tad jų padėtis ūkio ir 
net gi politiniu atžvilgiu yra svarbi visam 
tautos ūkiui. Todėl tokias pramonės įmones 
valstybė nori pirmoje eilėje kontroliuoti arba 
nusavinti savo žinion. Tačiau Lenkijoje nu- 

. savinamos ne tik šitos lemiančios reikšmės 
įmonės, bet ir visos kitos, kaip tai: cukraus 
fabrikai, bravarai, malūnai, spaustuvės, susi
siekimo įmonės ir kt.

Antra vertus, yra daromos gan 
reikšmingos išimtys

toms pramonės įmonėms, kurios yra naujai 
kuriamos ir toms, kurios užsiima statyba. Ši-
tokioms privačioms įmonėms leidžiama turėti 
daugiau kaip 50 darbininkų, o tam tikrais at
vejais net pati valstybė teiks joms paskolas. 
Kodėl daromos tokios išimtys, dalykas yra vi
sai suprantamas. Nepaisant komunistinio uo
lumo, nepasitikti suvalstybintų įmonių našu
mu ir jų gamybos greitumu, o laukti ir ban
dyti — nėra kada. Reikia namų, butų, dra
bužių, baldų. Mat, norima pritraukti privačią 
iniciatyvą ir, žinoma, vėliau suvalstybinti. 
Tad sunku tikėti, kad toks bandymas duotų 
kokių nors apčiuopiamai gerų vaisių. Beje, 
visi suvalstybinimai turi būti atlikti per vie
nerius metus. Buvusiems savininkams turi 
būti už nusavintą turtą atlyginta (Tik vokie
čiams nebus atlyginama).

Čekoslovakijoje
jau yra iki šiol daugiau kaip 60% visų ūkio 
šakų suvalstybinta. Suvalstybinimai palietė, 
panašiai kaip Lenkijoje, kalnų pramonę, ener
gijos ūkį, metalo pramonę, karo ir chemijos 
pramonę. Taip pat yra suvalstybintos popie- 

bėr namučių... Tai buvo siaubingos dienos 
ir naktys, kai, švytėdamas gaisrais ir perkū
nišku griausmu riaumodamas, artinosi fron
tas. Kasdien, kas valandą vis arčiau ir ar
čiau. O vieną rytą jau ir jų sode vokiečiai 
pasistatė savo patrankas, gi apie pietų metą 
pasirodė kažkoks lėktuvas, pasisukaliojo ir 
dingo. Bet už poros valandų jis atsivedė visą 
jų spiečių, na, tada ir prasidėjo... Ugnelė 
prarijo jų namučius ir visą turtelį. Supleš
kėjo viskas ir štai — jie tokie, kaip dabar 
stovi. Nelaiipė palietė visus: ten, kur stovėjo 
Stanelių, Jurgaičių, Tamulių ir Cieškų sody
bos, liko tik nuodėgulių ir pelenų krūvos. 
Teisybė, tąkart dar buvo išlikusi Radziulių 
klėtis, bet ką tai paguos, jei jų senutis su 
žentu savo gyvastis prarado Samanojų pie
vose, kai bandė iš ten parsivaryti vienintelę 
savo karvutę. Kaimynai išsibėgiojo kas sau, 
ir vienas Dievulis bežino, kiek jų ir kada be- 
susiras. O tuos, kur norėjo likti prie plikos 
savo žemelės, išvijo žandarai. Išvijo ir juos 
... Čia pakelia galvą tėtukas ir sako aiškiai 
Ir tvirtai, lyg priesaiką: „Tegu mes tik grįž
tame — nužėrę pelenus, išsvaidę nuodėgulius, 
mes dar atsistosim ant savo žemės!“ Visi jie 
tiki, kad tasai laikas ateis, nes Dievas toks: 
vienam praeidamas, kitam sugrįždamas! O 
kol kas pasidarys, reikia kęsti ir laukti. Da
bar jie vyks į bavarų žemę: ten, sako, ir ame
rikiečiai nebetoli, o tie bavarai, sako, žmonės 
ūkininkai ir katalikai, tad kaip nors prie jų 
pritaps. Rankos juk pratusios ir prie dalgės 
ir prie žagrės. Pritaps ir jie kur nors, bet — 
ką tars Algis?...

Algis staiga atgyja ir lenkiasi prie tėvo 
ausies: „Tėtuk, ar turite kokį atliekamą švar
ką ir kelnes? Man jų reikėtų."

Tėvui iš karto aišku, kas sūnaus sumanyta 
—jis ir pats šitaip manė —, todėl pritardamas 
linkteri galva...

Neseniai, beieškant nežinia kur dingusių 
artimųjų, vienoje lietuvių stovykloje man te

riaus gamybos įmonės, medvilnės verpyklos 
ir gatavų drabužių siuvimo įmonės, — jei jo
se dirba daugiau kaip 500 žmonių. Cukraus 
fabrikai, bravarai, alkoholį gaminančios ir ra
finavimo įmonės, jeigu jos per metus išvaro 
daugiau kaip 150.000 hektolitrų, taip pat su
valstybinamos. Jei malūnuose, margarino ir 
šokolado fabrikuose dirba daugiau kaip 500 
žmonių — jie taip pat suvalstybinamu Ban
kai ir draudimo bendrovės suvalstybinamos. 
Buvusiems samdininkams bus atlyginama.

Vengrijoje
X 

šiuo laiku svarstomi akmens anglių kasyklų 
ir elektros energijos gamybos įmonių suvals- 
tybimmo projektai.

Patys įdomiausieji dalykai suvalstybinimo 
srityje šiuo laiku vyksta

Anglijoje,
kuri, lygiai kaip ir JAV, iki šiol buvo žinoma 
kaip ūkiškos laisvės ir privačios ūkiškos ini
ciatyvos kraštas. Ji buvo visiems ūkiško li
beralizmo šalininkams geriausias pavyzdys ir 
stipriausias argumentas. Dabar ten vyksta 
stačiai ūkiška revoliucija. Pirmučiausia buvo 
suvalstybintas Anglijos notų emisijos bankas. 
Tai pasaulinio masto ūkiškas įvykis. Juk ne 
kas kitas, kaip anglų liberališkieji ekonomistai 
visam pasauliui įrodinėjo (ir gan sėkmingai), 
kad emisijos bankai jokiu būdu negali pri
klausyti nuo valstybės. O dabar patys kitaip 
pasielgė. Be to, Anglija suvalstybina didelę 
dalį lemiamos reikšmės pramonės įmonių. Su
valstybintos kasyklos — kalnų pramonė. Nu
matoma suvalstybinti geležies ir plieno pra
monę. Svąrstomas geležinkelių, gazo ir elek
tros gamybos koncernus. Žodžiu, norima įgy
vendinti darbiečių programą pramonės sri
tyje. Tatai, susilaukia, žinoma, labai aštrios

Maž,Lietuvos lietuvių tragedija
Kaip nepaprastai žiauriai kartais likimas 

paliečia atskiras šeimas, taip pat žiauriai ir 
negailestingai kartais naikina ir visas tautas 
arba tautos šakas. Viena ryškiausių tokių 
tragedijų yra mūsų tautos šakos — prūsų ir 
Mažosios Lietuvos lietuvių likimas.

Istorija mus moko, kad mūsų aisčių tauta 
lietuviai buvo susispietę Nemuno upyne ir 
ten šimtus, gal ir tūkstančius metų gyveno. 
Tik viduramžiams prasidedant, kada baigėsi 
tautų kraustymasis, prasidėjo varžybos dėl 
gyvenamų vietų (kaip vokiečiai sakė: lebens- 
raumo). Vidurinėje Europoje gyventojai su- 
tirštėjo, o rytų Europa buvo, lyginant su va
karų Europa, tuštuma. Ten taip pat reiškėsi 
varžybos dėl įtakos, ir net mongolų antplū
džiai pasiekė mūsų tautos apgyventas vietas. 
Tas pavojus vėl praėjo, nes buvo daugiau im- 
pulsyvinio pobūdžio. Spaudimas iš Vakarų 
darėsi vis stipresnis ir intensyvesnis. Kry
žiuočiai ir kalavijuočiai, trokšdami turtų ir 
srdvės, po krikščionybės skraiste pradėjo im

ko netikėtai sutikti Algį Matulį. Tą dieną ten 
buvo lietuviškosios dainos ir muzikos kon
certas. Didžiosios pertraukos metu, kai žmo
nės pakilo kiek atsikvėpti, priešakinėse kė
dėse pastebėjau vaikiną, kuris abiem rankom 
buvo parėmęs galvą, lyg apimtas begaliniai 
skaudžių minčių. Iš karto jį pažinau, todėl, 
prasistūmęs kėdes, prisiartinau prie jo ir atsi
sėdau šalia. Sveikindamasis pastebėjau jo 
akyse ašaras.

-r- Tu matai, kas su manimi darosi, — tarė 
jis man, tartum susigėdęs. — Bet patikėk man, 
kad savo gyvenime aš tik tris sykius verkiau. 
Pirmasis sykis buvo apsupime į rytus nuo 
Varšuvos, kame man rodėsi, jog mano gyve
nimas ir mirtis — viskas perniek. Antrasis 
— Breslave, kai staiga susitikau visus savo 
namiškius: .tada pravirkau džiaugsmo ašaro
mis, kad vėl visi esame kartu ir kad dar ga
liu įsikibti į gyvenimą ir atiduoti jam savo 
duoklę. Susitikę nebeišsiskyrėm, bet nerima
stis vis tiek auga ir, rodos, seka paskui. Ko 
dabar čia nebesusilaikau, nemokėčiau nė tau 
gerai pasakyti. Uždangai pakilus aš pama
čiau tėviškę. Gal manyje per daug skaudžiai 
ėmė aidėti • išgąstingasis tėviškės šauksmas, 
tokios vienišos ir apleistos, kurios benamiai 
vaikai, išsibarstę po visus pašalius, taip pat 
blaškosi, nerasdami kuo ir kaip jai padėti, 
nes ir patys esame reikalingi pagalbos ...

Žiūrėjau į Algį, nemokėdamas tarti žodžio, 
kuris paguostų ir jį suramintų. Salėj vėl gęso 
šviesos. Grįžau į savo vietą. Nebemačiau, kas 
veikiama scenoje,, nes mano akys dabar te
matė vien jojo ašaras, tokias stambias ir kri
štolines, tvyskančias ir žėrinčias nuostabiau
siais atspindžiais, tartum jos^būtų lašais la
šantis deimantas.

O, jei tik žmonės sugebėtų jas surinkti ir 
išlaikyti, jos būtų vertesnės už kilmingųjų val
dovų karūnas, nusagstytas tikraisiais deiman
tais! Bet kas surinks jas, kur ta stebuklingoji 
ranka?

kritikos iš konservatorių, ypačiai Winston 
Churchilio pusės. Jeigu nepaisant to, ta pro
grama bus įvykdyta, tai bus suvalstybinta vis 
dėlto tik 20% Anglijos gamybos ūkio. Tad 
80% dar liks privačiam ūkio sektoriui. Tačiau 
emisijos banko ir lemiamos pramonės suvals- 
tybinimas duos valstybei daug daugiau gali
mumų kontroliuoti ir tvarkyti krašto ūkį, ne
gu iš tų 20% galima būtų spręsti.

Kokias galima padaryti iš to viso 
išvadas?

Visų pirma reikia pasakyti, kad, pav., su
valstybinimai Čekoslovakijoje ir Lenkijoje tu
ri politinį tikslą — seka komunistus, nors 
praktiškai (darydami išimtis) patys netiki, 
kad tatai duotų gerus vaisius. Suvalstybini
mai Anglijoje siekia gamybą racionalizuoti ir 
padaryti ją labiau viso krašto ūkio reikalams 
pritaikintą, apsaugotą nuo grynai privačių 
(ne visada suderinamų su visos tautos sieki
mais) pramonininkų siekimų. Turint galvoje 
ir JAV stiprėjančias kontroliuojamo ūkio ten
dencijas, tenka pagrįstai numatyti, kad pa
saulio valstybės šio karo dar labiau bus pa
linkusios į planingą, kontroliuojamo ūkio si
stemą, kur greta grynai privačios iniciatyvos 
visuomeniško ūkio (valstybės, savivaldybių, 
kooperacijos) vaidmuo turės labai išaugti. 
Tik žinoma, tas suvisuomeninimo procesas 
neis komunistų pėdomis, nesieks medžiagiškai 
likviduoti pplitinius savo priešus ar iš viso 
privačią ūkišką iniciatyvą. Jis eis Vakarų 
Europos (kad ir anglų) skinamais keliais, t. y., 
ūkis bus ten suvisuomeninamas, kur privati 
iniciatyva pasirodo arba nepakankamai pa
jėgi ar vienais ar kitais sumetimais nepagei
daujama. Žinoma, tai yra labaf sunkus klau
simas, kurio negalima išspręsti vienu potvar
kiu, taip kaip tatai mėgina daryti komunizmo 
šalininkai. Čia reikia didelio apsisvarstymo, 
atsargumo, kiekvieno krašto specifinių ūkio 
sąlygų pažinimo ir toms sąlygoms sumanaus 
prisitaikymo. Tuo keliu einąs ūkio suvalsty- 
binimas ar kitoks jo suvisuomeninimas nėra 
žalingas. Priešingai, jis gali būti ir ekono
miškai, pagaliau ir politiškai labai naudingas.

perialistinį žygį prieš prūsus, toliausiai vaka
ruose esančią lietuvių giminę, kurios gyvena
mos vietos siekė dar už Vyslos. Žūtbūtinė 
kova tęsėsi kelis šimtus metų. Kada kryžiuo
čiai jau pradėjo lietuvių tautos kamieną nai
kinti, lietuviai sukilo ir kartu su lenkais, ku
rių laukė toks pat likimas, 1410 metais prie 
Žalgirio sumušė Ordino galybę. Po Ordino 
žlugimo sekė ilgesnė pertrauka, lyg ir paliau
bos. Tačiau kryžiuočiai jau buvo bebaigią 
prūsus "išnaikinti. Jų įkurtos pilys ir miestai 
liko. Į tuos miestus nuolat iš vakarų plaukė 
vokiečiai, ir tokiu būdu kraštas pamažu keitė 
savo veidą — iš lietuviško krašto pasidarė 
vokiškas dėl to, kad lietuviai buvo išnykę ir 
jų vietoje apsigyveno vokiečiai. Lietuvių pa
dermės tautų siena, kuri kadaise siekė iki 
anapus Vyslps, buvo atstumta iki Prėgliaus. 
Už Prėgliaus dar liko lietuviškų salelių, bet 
jos nyko, ištirpo vokiškumo bangose, nuolat 
besiritančiose iš vakarų.

Lenkams užvaldžius Rytų Prūsiją ir pa-
skiau, atkūrus Prūsų Karalystę, veržimasis į 
rytus buvo perstojęs, gal būt, ir dėl to, kad 
tarp Lietuvos ir Prūsijos jau buvo nusistovė
jusios pastovios sienos. Tačiau šimtai tūkstan
čių lietuvių buvo likę Prūsijoje. Lietuviai bu
vo sėslūs žmonės, prisirišę prie savo žemės 
ir, nors labai nenoriai, tarnavo savo ponams, 
pildė jų aruodus, nors patys neturėdavo ko 
pavalgyti. Tą laikotarpį labai vaizdžiai apra
šo Kr. Duonelaitis savo „Metuose“. Spren
džiant iš jo aprašymų, jau tuokart vyko smar
ki tautinė kova, nors nesąmoningai, bet gai
valingai. Taip pat aiškėja, kad lietuvių tauta 
buvo gaivalinga ir atspari, dėl to galėjo ne tik 
išsilaikyti, bet dar sustiprėti. Bet ir čia žiau
raus likimo ranka istorijos eigą pasuko jų 
nenaudai. Užėjo bado^ir maro metai, ir mū
sų tautiečių didelė dalis išmirė — net ištisi 
kaimai ir kraštai.

Į mirusiųjų tautiečių vietą -negalėjo atsi
kelti broliai iš Did. Lietuvos, o gal ir neno
rėjo, nes patys turėjo gana žemės ir duonos, 
Prūsų karaliai tuoj suskato iš įvairių kraštų 
siųsti vokiečius kolonistus į tuščią kraštą su 
puikia derlinga žeme. Tuo prasidėjo dvasinis 
Maž. Lietuvos lietuvių žudymas. Dvarininkai 
ir valdininkai buvo vokiečiai, ir lietuviai tu
rėjo prie jų taikintis. Vis dėlto, vokietinimo 
procesas vyko labai lėtai. Dar 19 a. antroje 
pusėje sritis į šiaurę nuo Prėgliaus mažai te
buvo vokiškumo paliesta. Tuokart dar buvo 
kariuomenėje lietuvių pulkai ir puskarinin
kiai buvo lietuviai, komandavo lietuvių kal
ba. Tik karininkai buvo vokiečiai, taip pat 
dalis puskarininkių. Tuokart dar visose pa
rapijose buvo laikomos lietuviškos pamaldos, 
mokyklose buvo mokoma lietuvių kalba ir 
visose krautuvėse buvo galima susikalbėti lie
tuviškai.

Kyla klausimas, ar per mažiąu negu šimtą 
metų ten lietuviai galėjo išnykti? Nors vo
kiečiai paskutiniu laiku tvirtindavo, kad Ryt
prūsiai esą vokiški jie vis dėlto negalėjo išaiš
kinti, kur dingo ten gyvenantieji lietuviai. 
Maro nebebuvo, o emigracija buvo visai ne
žymu Dėl to ten lietuviai neišnyko, kaip ir 

(Nukelta į 7 pusi.)

Bidauli - prancūzų 
vyriausybės galva

Sis bei tas iš privataus gyvenimo
Dabartinis Prancūzijos vyriausybės mini- 

steris pirmininkas ir užsienių reikalų mini- 
steris Georges Bidąult (sk. Bido) — įdomi 
asmenybė. Vyras 46. m. amžiaus, jis spėjo 
reikiamai pasireikšti prancūzų politiniame 
gyvenime ir rezistenciniame judėjime. Ta
čiau klystų tas, kas manytų, kad Bidault — 
ilgametis prancūzų politikas, parlamentaras, 
teisininkas ar prityręs publicistas. Ne. Bi
dault — ilgametis gimnazijos istorijos moky
tojas. Jis ir toliau šiuo metu dėstytų istoriją, 
jei pastaraisiais metais nebūtų įsitraukęs į 
rezistencinį darbą ir drauge į politinę veiklą. 
Banga ji pagavo ir štai nubloškė į pačią vy
riausybės, tegul ir laikinos, kėdę. Staigi ir 
įdomi karjerą. Pasekime ją ir meskime vie
ną kitą žvilgsnį į privatų šio energingo vals
tybės vyro gyvenimą.

Gimė Bidault 1899 m. slapių 5 d. Moulins 
(Allier) mieste. 17 m. jaunuolis dalyvauja, 
nors trumpai, didž. kare. Jam pasibaigus jis 
mokosi, drauge dalyvaudamas jaunimo tarpe 
katalikų akcijoje. 1925 m., turėdamas 26 m. 
amžiaus, skiriamas istorijos mokytoju Valen
ciennes mieste. Jis meta vadovavęs jaunųjų 
katalikų judėjimui. Paskiriamas mokytoju 
Reimse ir po to Paryžiuje. Prancūzų jaunimo 
elito tarpe jaunasis profesorius palieka neiš
dildomų atsiminimų. Jis pamažu tampa jau
nosios kartęs vadovu. Dirba daug — ir kaip 
mokytojas, ir kaip demokratinės liaudies vei
kėjas, ir kaip „Aube“ redakcijos narys. Prieš 
1939 m. Bidault viešajai nuomonei jau žino
mas iš savo aštria plunksna rašytų vedamųjų 
Anšliuso ir Miuncheno klausimais. 1940 m. 
mobilizuojams ir netrukus pėstininkų seržan
to laipsny patenka į vokiečių nelaisvę. 1941 
m. paleistas laisvėn, Bidault prašosi priima
mas į gimnaziją Lyone ir tuo pačiu metu 
įstoja į rezistencijos tarnybą. Čia greit pasi
reiškia ir tampa tautinės rezistencijos tary
bos pirmininku. Atvyksta Paryžiun ir čia jau 
lieka ligi išlaisvinimo. 1944 m. rugsėjo 9 d. 
generolas de Gaulle jam paveda valdyti už
sienių reikalų ministeriją — šiose pareigose 
jis tebėra ir šiandien. Birželio 2 d. rinkimuose 
M. R. P. partijai išėjus laimėtoja, Bidault pa
vedama sudaryti naują vyriausybę, jis didelę 
balsų dauguma išrenkamas vyriausybės gal
va, sėkmingai, sumaniai ir taktiškai praveda 
pasitarimus su įvairių partijų lyderiais ir, pa
galiau, birželio 24 d. sudaro vyriausybę iš tri
jų partijų atstovų.

O dabar — keli žvilgsniai į Bidault ir. jo 
žmonos privataus gyvenimo užkulisius. Kaip 
nurodo populiarusis iliustruotas savaitraštis 
„Point de vue“, Bidault laikomas elegantiš
kiausių prancūzų ministeriu,. „prancūziškuoju 
Edenu", anot amerikiečių spaudos. Kaip ir 
daugelis didžiųjų valstybės vyrų, .ir jis turi 
įvairias aistras. Jo pašto ženklų kolekcija di
delė ir joje lengva rasti didelių retenybių. 
Didelė ir ministerio biblioteka — per 10.000 
tomų ir visi originalo kalba. Diena iš dienos 
ši biblioteka auga. Dėl šio - prisirišimo prie 
knygų ir knygynų jis kartą net pusantros va
landos pavėlavęs į pasimatymą su savo ne
seniai vesta žmona...

Kitos dvi Bidault aistros — grybai ir gar
vežiai. Atsiradus progai, jos gi retos, ministe- 
ris skuba miškan rinkti grybų. Jis pripažįsta 
tik traukinių susisiekimą. Girdi, automobilis 
jį varginąs, lėktuvas įvarąs- nuobodulį, gi 
elektrinis traukinys per greit skubąs. Gra
žiausi jo atsiminimai — 60 vai. kelionė iš 
Los Angeles į Naujorką.

Butą qua! d’Orsay (už. reik, ministerija) 
sudaro du kambariai, miegamasis, du salonai 
ir du valgomieji. Didysis valgomasis 30 žmo
nių naudojamas tik oficialiems priėmimams. 
Dabartiniu ponios Bidault miegamuoju savo 
viešnagės metu 1938 m. naudojosi Anglijos 
karalienė. Buvusią čia lovą, kaip karališkąjį 
suvenyrą, išsigabenęs Goeringas. Šiame mie
gamajame dabar rasime daug vestuvinių do
vanų — dienraščio -j,L’Aube“ komplektą, JAV 
min. Stettiniaus dovanų ir kt.

Ponia Bidault — pasaulį pažįstanti mote
ris. Savo vaikystę ji praleido Senegale, Ma
dagaskare ir Indokinuose. Pamėgusi keliones, 
ji panoro būti diplomatinėje tarnyboje, ta
čiau, deja, moterims pasiekti žymesnį diplo
matinį postą buvo kelias užkirstas. 1942 m. 
įstojusi į rezistencinį „Combat“ judėjimą, ji 
jame dirbo ligi pat išlaisvinimo. Per porą 
metų ji palaikė, ryšius su „Xavier“. Šis pa
starasis, išlaisvinimo valandai išmušus, tapęs 
Bidault — užsienių reikalų ministeriu, pasi
rašė įsakymą — juo p-lė Borel skiriama am
basados 1 klasės patarėju... Jos svajonė iš
sipildė. Bet ne taip kaip ji troško. Ne taip 
seniai, prieš metus ištekėjusi už užsienių rei
kalų ministerio ji dabar daug važinėja kaip 
savo vyro — ministerio privatinė sekretorė. 
Aišku, šiam vaidmeniui atlikti nėra reikalo 
būti diplomatu...

Pakanka, jei elegantiškasis jos vyras eina 
ne visuomet malonias ir lengvas diplomato, 
gero savo krašto reprezentanto, kaip tat pa
rodė abi Paryžiaus keturių didžiųjų konferen
cijos, ir gilaus patrioto pareigas (rim.)-
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« KULTUBIMIS gwoi SS

Kaip laidojo priešistorinis 
lietuvis

Sitam klausimui paskyrė savo disertaciją 
jauna mūsų priešistorininkė dr. M. Alseikaitė- 
Gimbutienė.1) Lietuvos archeologijos mokslas 
per paskutinį nepriklausomo gyvenimo de
šimtmetį smarkiai išsivystė. Prie Kauno, o 
vėliau prie Vilniaus universiteto atsiradusi 
archeologijos katedra, kuriai visą laiką -vado
vavo prof. dr. J. Puzinas, ne tik sukūrė Lie
tuvos archeologijos pagrindus, ne tik atliko 
daug archeologinių tyrinėjimų įvairiose Lie
tuvos vietose, bet ir parengė ne vieną jauną, 
darbštų ir talentingą archeologą. Tokia yra 
Ir jaunoji daktarė M. Alseikaitė-Gimbutienė, 
kuri ir ištrėmime būdama tęsė savo archeo
loginius tyrinėjimus ir šiais metais apgynė 
prie Tiubingeno universitete savo disertaciją.

Štai po mūsų ranka jos gražiai išleista stu
dija, aprūpinta visa moksline medžiaga: prie- 
listorinių kapinynų metrika, archeologine eile 
sutvarkyta, literatūros sąrašu, vardų ir vie
tovių rodykle, 114 škicų tekste ir 115 fotogra
fijų šalia teksto su 5 žemėlapiais. Be to, pri
dėta veikalo santrauka lietuvių kalba. Be 
abejo, visa tai pareikalavo daug darbo, ir jau
noji archeologė įrodė, kąd ji moka dirbti 
mokslinį darbą, o jį atliko labai kruopščiai ir 
sąžiningai.

Jos pasirinkta tema įdomi. Ji įdomi ne tik 
pačiam archeologijos mokslui, bet ir bendrai 
lietuvių tautos kultūros istorijai, nes čia pa
liestas senosios lietuvių religijos klausimas, 
vadinas, tas klausimas, aplink kurį sukasi vi
sų primityviųjų tautų kultūra. Kad atsakytų 
| šitą klausimą, autorė rėmėsi ne tik archeo
loginė medžiaga, vadinasi, priešistoriniais ka
pais, jų struktūra ir juose randamomis lie
kanomis, bet taip pat ir istoriniais šaltiniais 
ir tautosaka. Autorė, matyti, gerai ištyrinė
jusi visą Lietuvos archeologinę medžiagą, su
sipažinusi su archeologine literatūra, nesve
timi jai ir istoriniai šaltiniai.

Pats darbas padalintas ; dvi dalis. Pirmoje 
dalyje ji nagrinėja kapų tipus, kuriuos for
mos atžvilgiu suveda į du: plokštinius ir pil
kapius, turinio atžvilgiu taip pat į du: nede- 
gintinius ir degintinius. Tie kapų tipai įvai
rūs laiko (pav., nedegintiniai kapai yra se
nesni už degintinius) ir vietos (pav., vakarų 
Ir vidurio Lietuvai charakteringi plokštiniai, 
šiaurės — rytų Lietuvai — pilkapiai) atžvil
giu. Jau pagal kapų formą galima padaryti 
kai kurių toli siekiančių išvadų, pav., nusta
tyti etnines ribas, tarp kurių gyveno tais se
naisiais laikais (siekiant iki 2000 m. prieš Kri- 

’) Die Bestattung in Litauen, Tubingen 1946.

Didelio darbo - kukli sukaktis
Lietuva — dainų šalis. Lietuvis dainoje 

nusiramina, randa džiaugsmo, išlieja skausmą 
Ir savo subtiliausius jausmus. Mūsų dainos 
užsieniečių buvo vertinamos ir jos rodydavo 
mūsų tautos kūrybos potencialumą rir aukštą 
meninį lygį.

Dabar lietuvis gyvena pačias juodąsias sa
vo tautos istorijos dienas, kada nekalta tauta 
yra naikinama, blaškoma, kada norima išrauti 
mūsų gyvybingumas. Lietuviška daina turi 
skambėti ir rodyti pasauliui, kad lietuvis yra 
gyvas, neatsižada savo teisių, o už jas yra 
pasiryžęs aukotis ir mirti. Sunkių valandų 
pergyvenimai neturi mūsų palaužti, o skam
banti lietuviška daina turi mus skatinti gy
venti ir tvirtai pasiryžus laukti, kada pasau
lio teisingumas supras ir įvertins mažosios 
tautos tragediją. Daina — mūsų skundas ir 
prašymas; daina — mūsų skaudžių pergyve
nimų pasakotoja. Tegu visi supranta mūsų 
kančią, kuri mūsų nepalaužė, o tvirtina ir 
jungia naujo rytojaus žygiams.

Vienas didžiausių mūsų dainos populiarin
tojas Wisbadcno ansamblis, slaptai įsteigtas 
1944 m. Berlyne, 1945 m. birželio 23 d. davęs 
pirmą viešą pasirodymą amerikiečių kariams. 
Ansambliui vadovauja kuklūs mūsų tautinio 
ansamblio kūrėjai, menininkai muz. St. So
deika ir rcž. G. Velička. Tai nuostabios ener
gijos ir nepalaužiamos valios asmenybės, ku
rių jautri lietuviška siela, puikiai suprastą 
mūsų tau'.os cbnrakteri ’r?’ė Įaudė ansamblio 
gyvenimam Čia sutiksi amžinai besišypsantį 

Pora vaizdu iš Wiesbaden© ansamblio pasirodymo Songau festivalyje

stų) lietuvių tauta. Man atrodo, kad autorė 
daro visai pagrįstą išvadą, kad laidojimo pa
pročiai suteikia ypatingai instruktyvių duo
menų tam klausimui atsakyti, nes prie nieko; 
paprastai, tauta nėra taip konservatyviai pri
sirišusi, kaip prie savo religijos. Žinoma, ne- 
specialistui kartais atrodo, kad archeologas 
per plačios reikšmės suteikia vienai kitai 
smulkmenai, kaip jis linkęs abejoti ir dėl ar
cheologų daromos chronologijos.

Istorikui ir, aplamai, kultūrininkui įdo
mesnė antroji veikalo dalis, kurioje autorė 
nagrinėja senąjį lietuvių tikėjimą. Tas klau
simas pačių lietuvių dar tėra nedaug tyrinė
tas ir dr. Alseikaitės — Gimbutienės darbas 
bus labai naudingas busimajam Lietuvos mi
tologijos tyrinėtojui Čia paliestas ypač vėlių 
kultas pas senuosius lietuvius, ir toji proble
ma turi platesnės, jeigu taip galima pasakyti, 
tarptautinės reikšmės. Lietuvių vėlių kultas, 
iš žilos senovės perėjęs vėliau ir į krikščio
niškus laikus, kurio liekanų užtinkame iki pat 
šių dienų, yra svarbus lyginamajam religijų 
istorijos mokslui. Autorė, suprantama, nedrį
sta jo nagrinėti visu platumu. Ji duoda tik 
įdomios medžiagos tam klausimui. Iš jaunos- 
mokslininkės daugiau ir negalima reikalauti. 
Jos atsargumas darant išvadas galima tik tei
giamai vertinti.
Ji įrodė, kad moka dirbti mokslinį darbą, o 
tai yra geriausia jauno doktoranto atestacija. 
Šiomis sąlygomis, jos knyga, išėjusi vokiečių 
kalba, tikėkimės, atkreips dėmesį ir užsienio 
mokslininkų ir netiesiog prisidės prie sunkios 
mūsų tautos kovos už savo laisvę ir nepri
klausomybę.

Aplamai paėmus, reikia sveikinti dr. M. 
Alseikaitę-Gimbutienę už jos atliktą darbą 
ir palinkėti, kad ji tuo keliu eitų ir tdliau.

V. T.

Dr. M. Alseikaitė- 
Gimbutienė

Trumpos biografinės žinios jos doktorato proga
Autorė yra gimusi 1921. I. 23 Vilniuje, kur 

ir praleido savo vaikystę. Mokėsi Vytauto Di
džiojo gimnazijoje Vilniuje ir Kauno „Aušros" 
mergaičių gimnazijoje Kaune, kurią baigė 1938 
m. Tais pačiais metais įstojo į Humanitarinių 
Mokslų fakultetą, filologijos skyrių Vytauto Di- 
žiojo Universitete Kaune. Studijuoja lituanisti
ką (lietuvių kalbą ir literatūrą) ir tautotyrą. 
1940 m. persikelia tpliau studijuoti į Vilniaus 

mankštos vadovą J. Ambrazą, susirūpinusią 
tautinių šokių vedėją A. Ličkūnaitę ir visada 
skubantį administratorių K. Miklaševičių. 
Apie juos buriasi jaunystės ugnimi ir ener
gija kupini 60 ansambliečių. Nenuostabu, kad 
per metus ansamblis sugebėjo duoti 180 kon
certų (iš jų 44 amerikiečiams), aplankė 40 sto
vyklų, kuriose jo dainų klausėsi apie 50.000 
žiūrovų. Pastatė „Kūčių vakarą", „Atsisvei
kinimą“ ir „Nemunas žydi“, kuriuos parašė 
G. Velička, o juose puikiai įausti mūsų dai
nos ir šokiai.

Ansamblis atsiliepia į visus didesnius mū
sų tremtinių bendruomenės įvykius. Štai 
Augsburgas šventina kryžių, Miunster-Muna 
aukurą; Songau švenčių atidengimas, Roose- 
vclticnės atsilankymas — visur skuba į talką 
ansamblis su daina ir šokiu. Žodžiu, ansam
blio darbas yra labai didelis, klausytojams 
prieinamas, nes ansamblio dinamiškas dainos 
ir šokio patiekimas vaizdų pynėje yra puikus, 
pilnas ekspresijos ir tyro jausmo.

Ansamblis dabar išvyksta ilgesnių gastro
lių j anglų zoną, o po to statys „Lietuviškas 
vestuves“.

Metinių proga Augsburgo Lietuvių teatras 
ansambliui pagerbti paskyrė „Dr. V. Kudir
kos" spektakli.

Tenka linkėti brangiems ansambliečiams 
drąsiai eiti pradėtu keliu, populiarinant mūsų 

I dainą ir šok'. laibai gaila, kad visuomenė jus 
; iabai mažai paremia, bet žinokite —* jos šir- 
| dts taip pat yra su jumis. R. Med

universitetą, pereina į istorijos skyrių, pagrin
diniu dalyku pasirinkdama Lietuvos proistorę, 
kurios paskaitų klauso daugiausia pas prof. J. 
Puziną. 1942 m. pavasarį „labai gerai“ baigia 
universitetą diplomuotos archeologės vardu, 
greta baigdama ir lituanistiką, kaip šalutinį da
lyką. 1942—44 m. rašo apie „Laidoscną Lietu
voje priešistoriniais laikais“, panaudama tam 
darbui visas žinias apie Lietuvos kapinynus, 
esančias muziejuose ir įvairioje spaudoje, pra
dedant 19 amž. pradžios, ir taip pat tautotyrinę 
ir istorinių šaltinių medžiagą. 1944 m. gan sun
kiomis mūsų universitetų valandomis vokiečių 
okupacijos metu įteikia šį darbą, kaip diser
taciją, Vilniaus universitetui. Tačiau viešas di
sertacijos gynimas Vilniuje nesuspėjo*įvykti: 
autorė išvažiuoja į Vieną, vėliau į Insbruką, 
kur klauso žinomų proistorikų ir tautotyrininkų 
paskaitas (Menghin, Haberlandt, Franz, Hel- 
bock ir kt.) ir išverčia savo disertaciją į vo
kiečių kalbą. 1945 m. rudenį įteikia ją Karl- 
Eberhardt universitetui Čia autorė išklauso 1 
semestrą ir išlaiko doktorato egzaminus iš ben
drosios proistorės, religijų istorijos ir.bendro
sios tautotyros. Darbas buvo trijų profesorių 
komisijos (proistoriko P. Goessler, religijų isto
riko O. Huth ir istoriko H. Dannenbauer) „la
bai gerai“ įvertintas. Vokiečiai profesoriai, 
ypatingai religijų istorikai ir klasikiniai filolo
gai, šia disertacija buvo labai susidomėję, la
biausiai .vertindami tautotyrinę lituanistinę me
džiagą ir autorės bandymą susieti priešistori
nių laikų palikimą su taip stipriai senovę išlai- 
kusia lietuvių tautosaka.

Iki 1944 m. autorė yra rašiusi proistorės ir 
tautosakos klausimais „Gimtajame Krašte", 
„Naujoje Romuvoje", „Kūryboje". „Ateityje“ 
ir kt., bendradarbiavo „Lietuviškoje Enciklope
dijoje“. Iš svarbesnių straipsnių pažymėtini 
šie: „Baltai priešistoriniais laikais“, „Pagoniš- 
kusios laidojimo apeigos Lietuvoje“, „Kapų ti
pai Lietuvoje priešistoriniais laikais", „Pomir
tinio gyvenimo įsivaizdavimas priešistoriniais 
laikais“.

Teatro atidarymas Hanau stovykloje
Teatro statybai vadovavo lietuviai. Trijų navų salė įtalpina per 2.000 žiūrovų. 

Veiks kinas, skaitykla, sportas, vaidinimai, koncertai

Birželio 21-23 dienomis Hanau stovykloje, 
buvo didelės iškilmės. Tomis dienomis iškil
mingai atidarytas teatras-salė, kuris turės ap
tarnauti visą stovyklą, priskaitančią keliolika 
tūkstančių tremtinių lietuvių. latvių, estų, 
lenkų ir kitų tautybių.

Salės istorija yra ši: Mūsų sportininkai bei 
sporto vadovai p.p. Puniška, Labianskas ir ki
ti, nužiūrėję sugriautos raitelių mokyklos na
mus, kuriuose anksčiau vykdavo raitelių tre
niruotė, sumanė kelti mintį, gal gi galima 
būtų kaip nors tą apgriautą pastatą atremon
tuoti ir padaryti iš jo sporto halę? Ta mintis 
pateko UNRRA tarnyboje esančiam mūsų inž. 
E. Malcanui, kuris tą mintį referavo UNRRA- 
os direktoriui, amerikiečiui p. Ben. Kaplan. 
Direktorius sumanymui gyvai pritarė ir p. 
Malcanui pavedė sudaryti remonto projektą.

Kaip pasakoja inž. Malcanas, beprojektuo- 
jant, jam kilusi mintis iš tų pastatų padaryti 
ne tiktai sporto halę, bet ir teatrą, kuris tar
nautų platesniems tikslams: būtų drauge ir 
sporto halė, ir kino teatras, ir teatras pilna 
prasme, kuriame galėtų vykti koncertai ir 
vaidinimai. Tokiu būdu teko tą salę jau. ki
taip pavadinti ir, be to, įrengti sceną su už
kulisiniais kambariais. Didžiausias sunkumas 
dabar — tai gavimas remontui medžiagų, ku
rių perdėm stinga. Todėl remontas užsitęsė 
apie tris mėnesius. Medžiagas teko ■ rankioti 
visur, kur tiktai buvo galima. Teko išvykti 
net toliau už Vokietijos sienų. Taip, scenos 
apšvietimui reikmens buvo atvežti net iš Bel
gijos. Salės sienoms iškloti faneros pasisekė 
gauti iš netikėtai ar per klaidą Hamburgan 
atėjusio Kalifornijos pušies faneros transpor
to, skirto, kaip pasakojama, Japonijai, bet pa
tekusio Europon.

Remonto darbams vadovavo inž. E. Mal
canas ir jam padėjo inž. T. Varanka, o meni
nę, ypač scenos pavidalinimo pusę atliko dai
lininkas p. Jezerskis. Remonto darbus dirbo 
45 lietuviai 13 latvių ir 12 estų. Po trijų mė
nesių darbo ir nemaža pastangų, birželio 21 d. 
teatras jau atidarytas.

Salę sudaro trys navos, gražiai apipavida
lintos. Lubos lengvos konstrukcijos, dengtos 
drobe. Sienos dengtos iš dalies drobe, iš da
lies jau minėta fanera. Salė erdvi, graži, at
vangi. Ji įtalpina per 2.000 žiūrovų. Scenos 
portalas lietuviškais ornamentais ir uždanga 
su rūtos šakele, kaip Kauno teatre. Scenos 
portale išmieros 8 metrai pločio ir 5 aukščio, 
scenos plotas 12X10 metrų. Užkulisyje 8 kam
bariai — rengtis artistams, skaityklai, žaidi
mams, muzikai ir 1.1. Tikrai graži ir kultū
ringai atrodanti salė, kuria gali apsidžiaugti 
ne tiktai stovykla, bet ir pats miestas.

Atidarymo iškilmės
Teatro atidarymas įvyko iškilmingomis 

apystovomis. Vyriausioji UNRRA-os stovy
kla iš Arolseno atsiuntė savo atstovą, nes gen.

Dr. AL Alseikaitė-Gimbutienė

O. B. Audronė

ha tava
Pakelių sodai baltai pražydę, 
Pakelių soduos žiedų žiedai — 
Svetimas grožis liūdina širdį — 
Tėviškės sodų čia neradai.

Ne tavo slėniai, ne tavo sodai,
Ne tau linguoja baltas šakas, 
Ne tau jų vaisiais pribirs aruodai — 
Kas tavo sodus raškys, vai kas?

Pakelių soduos balti vainikai —— 
Gražu, lyg rojaus kvapiam sapne — 
Krūtinėj skausmas nubudęs tyko — 
žiedai ne tavo — ir žemė ne.

Morganas pats negalėjo atvykti. Vietinės 
UNRRA direktorius p. B. Kaplan, atidaryda
mas salę, savo prakalboje Iškėlė lietuvių ini
ciatyvą ir pavardėmis iššaukė darbų vykdy
tojus. Sekė sveikinimai iš UNRRA-os centro 
ir kiti. Kalbėjo ir inž. Malcanas ir kiti, ku
riems teko šiaip ar taip remonto darbus vyk
dyti ar organizuoti.

Atidarymo koncertas
Atidarymo koncertui buvo pakviestos ge

riausios meninės jėgos. Dalyvavo lietuvių ir 
latvių solistai, o linksmojoje dalyje ir estų 
mažosios scenos artistai — Lietuvos valstybės 
operos solistai: A. Kalvaitytė, E. Kardelienė, 
L Motekaitienė ir Ip. Nauragis; Latvijos ba
leto artistai E. Feiferė, T. Vestenė ir E. Leš- 
čevskis, be to, latvių smuikininkas OI. Ilzinl 
ir lietuvių išraiškinio šokio šokėjos L. Griga- 
liūnaitė ir A Valeišaitė, o taip gi L. Jarošeko 
kvartetas* su V. Dargiu, A. Paulioniu, V. Zmui- 
dzinu ir pianistu A. Mrozinskiu.

(Pabaiga 6 pusi.)

Kultūrinės aktualijos
APSAUGOK VIEŠPATIE...

Turime, jau palyginti, gana gausią perio
dinę spaudą, laikraščius ir laikraštėlius, 
spausdinamus spaustuvėse ir rotatorium. Ret
karčiais susilaukiame ir šiaip leidinių. Tai 
be abejo, džiugus reiškinys. Bet juos paskai
čius, kartais ir labai liūdna pasidaro: mūsų 
spaudoje kas kart vis daugiau ir daugiau gra
fomaniškų rašinių. Žmogus, matyt, neturė
damas ką veikti, o, gal būt, įsivaizduodamas 
rašytojas esąs, pradeda rašyti Vieni rašo ei
lėraščius (tokių bene daugiausia), antri taria
mąją beletristiką (tokių ir nemažai), treti net 
„dramas“ ir 1.1. Tie rašiniai nieko bendro 
neturi su literatūra, o, būdami tik kratinys 
visokių nesąmonių, vis dėlto spausdinami.

Ar gi mes jau nebeturime nieko geresnio 
spausdinti? Turėti turime, bet grafomanai 
būdami apsukresni, landesni ir mokėdami re
daktoriams ir leidėjams įsiteikti, prakiša 
spaudon savo rašinius. Grafomanas sukalba
mas, jam-honoraras antraeilis dalykas, nes 
jam svarbu rašytoju pasidaryti, o kas jau ra
šo ir kieno rašinius spausdina, tas, jo nuo
mone, jau ir rašytojas. Dažnai grafomanas ir 
pats primoka, kad tik jo rašiniai būtų iš
spausdinti. Leidiny, kur mirgėte mirga gra
fomanų rašiniai rašytojui jau lyg ir nebe
patogu rodytis su savo kūryba.

Kad mūsų spauda šiandien apniko grafo
maniški rašiniai būtų galima įrodyti daugy
be pavyzdžių. Kol kas to nedarome: Viena 
tik norime pabrėžti, kad grafomanija šian
dien yra rimta mūsų spaudos liga, reikalinga 
skubaus gydymo.

Šias savo kuklias pastabas baigiame šū
kiu: Apsaugok mus Viešpatie nuo grafo
manų ... A. Merkelis
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Niurnbergo byla
. Sauckelis, Jodlis

Buvęs vyriausias vokiečių įgaliotinis darbo 
reikalams Fritz Sauckelis, kuris yra kaltina
mas organizavęs okupuotų kraštų gyventojų 
panaudojimą vergų darbams Vokietijoje, aiš
kinasi, kaip ir daugelis kitų kaltinamųjų, kad 
visi svarbesni veiksmai buvę vykdomi betar
piai įsakant Hitleriui, Goebelsui ar Himm- 
leriui. Gera kaltinti tuos, kurių jau nėra gy
vijų tarpe. Okupuotų kraštų gyventojų me
džioklės darbams Sauckeliui neatrodžiuosios 
priešingos tarptautinei teisei, kadangi Hitleris 
labai įtikinančiai jam išaiškinęs darbo jėgų 
parūpinimo būtinumą. Iš grynai žmoniškumo 
taško žiūrėdamas, jis čia nematęs nusikalti
mo, žinc damas, kad ir vokiečių, kareiviai bei 
darbininkai turi taip pat gyventi užsienyje. 
Be to, sako Sauckelis, darbininkai buvę ver
buojami ne prievartos keliu, bet savanoriškai. 
(Kuo tas „savanoriškumas“ iš tikrųjų reiškėsi 
— puikiai atsimename. Red.) Darbininkai 
vykti Vokietijon būdavę įtikinami propagan
dos pagalba ir aukštų algų pažadais. Darbas 
trukęs mažiausiai dešimt, daugeliu atvejų vie
nuolika ir dvylika valandų per dieną. Be to, 
Sauckelis pripažino, kad buvo ketinama už
sieniečiai darbininkai ir po karo palikti Vo
kietijoje. Užsieniečiai darbininkai Vokietijoje 
neturėjo jokios skundimosi teisės, jie nega
lėjo išvykti iš tos vietovės, kurioje jie buvo 
paskirti dirbti, jiems buvo draudžiama lan
kyti teatrus, naudotis geležinkeliais ar tram
vajais. Visa baudimo galia priklausė įmonių 
vedėjams. Jei kuo nors darbininkas nusi
kalsdavo, jis buvo perduodamas Gestapui ir 
patalpinamas kalėjimuose, darbo ar kone, sto
vyklose. Sauckelis dėl visos šios baudimo si
stemos pareiškė: „Aš pripažįstu šią sistemą 
visiškai teisinga“.

Buvęs generalinio štabo viršininkas Alfred 
Jodlis mandriai bandė teisinti vokiečių ka
riuomenę ir pats save. Į anglų prokuroro 
klausimą, ar per šešeris karo metus nebuvo 
suteršta jo garbė, Jodlis atsakė: „Šis klausi
mas yra man per daug kvailas“. Tokiu aštriu 
tonu Jodlis bandė išlaikyti savo išdidumą. Jis 
karštai įrodinėjo, kad vokiečių kariuomenė 
negalėjusi pašalinti Hitlerio rėžimo. „1944 m. 
liepos 20 d. parodė, — aiškino Jodlis, — kad 
nei vienas kareivis nei vienas darbininkas ne- 
Bukilo^ Ši sistema galėjo būti pašalinta tik 
revoliucijos pagalba, prie kurios prisidėtų 
darbininkų masė ir visa kariuomenė, bet ne 
vien tik Potsdamo garnizonas“.

Į klausimą, kodėl jis ir Keitelis pasiliko 
prie Hitlerio, Jodlis atsakė: „Karys gi paga
liau negalėjo namuose sėdėti ir kojines ady
ti“. Kiek vėliau į panašų klausimą jis atsako: 
„Aš buvau įsitikinęs, kad Hitleris yra vis dėl
to didi asmenybė“. Qi kitais atvejais savo 
paręiškimus ar įsakymus, priešingus tarptau
tinei karo teisei, jis bando švelninti, aiškin
damas, kad „tai buvo metodai, kurie tik vieni 
turėjo pasisekimo pas Hitlerį. Moralinius ar 
teisinius argumentus jis laikė kvailais plepa
lais. Turėjo būti sutrukdyta, kad jis įpykęs 
nenušviestų dokumentų į kertę. Dėl to turė
jau aš šiuos argumentus vartoti“.

Toliau Jodlis bandė teisinti Čekoslovaki
jos, Jugoslavijos, Norvegijos ir kitų valstybių 
užpuolimą. Čekoslovakija buvusi okupuota 
dėl „nepakeičiamo“ Hitlerio nutarimo. Jugo
slavija grėsusi Vokietijos saugumui, nes bu
vusi sutraukusi savo kariuomenę į Vokietijos 
pasienį. Norvegija sulaužiusi savo neutralu
mą, leisdama anglų karo laivams įsibrauti į 
Norvegijos teritorinius vandenis ir išvaduoti 
iš vokiečių laivo „Altmark“ anglų karo be
laisvius, Belgijos ir Olandijos užpuolimas bu
vęs būtinas dėl strateginių motyvų, nes Pran
cūzijos puolimas per Maginot įtvirtinimų li
niją būtų buvęs labai sunkus. Sovietų Są
jungos užpuolimas nebuvęs joks neutralios 
valstybės užpuolimas, bet tai buvęs preventy- 
vinis karas. Čia Jodlis priminė 1940 metų va
sarą įvykusį jo pasikalbėjimą su Hitleriu. Ta
da Hitleris pareiškęs, kad jis yra labai susi
rūpinęs, nes, galimas dalykas, rusai dar prieš 
žiemą gali okupuoti dar didesnę Rumunijos 
dalį ir tuo atimti iš vokiečių naftos eksploa
tacijos galimybes. Jau 1941 m. balandžio 1 d. 
buvo padarytas nutarimas pulti Sovietų Są
jungą ir balandžio 11 d. buvo nustatyta puo
limui data, būtent, 1941 m. birželio 22 diena. 
Jodlis turėjo pripažinti, kad jis pats, akivaiz
doje gręsiančioS padėties, patarė Hitleriui 
pradėti šį „preventyvinį“ karą prieš Tarybų 
Sąjungą.

SS gynėjo paklaustas, Jodlis pareiškė, kad 
karo pradžioje SS dalinių tebuvę trys divi
zijos, karo gale gi buvę nuo 35 iki 37 SS di
vizijų, t. y., apie 480.000 vyrų.

Toliau Jodlis patvirtino, kad jis savo dar
bu prisidėjo prie Vokietijos apginklavimo. Šį 
apginklavimą jis laikęs tik Vokietijos išsiko- 
vojimu lygios padėties tarp kaimyninių vals
tybių. Beruošdamas 1938 metais mobilizaci
jos planą, jis tikėjęs, kad tai yra tik apsi
saugojimo priemonė nūo galimo karo.

V. G.

Tarpt, studentų kongresas
AP iš Londono praneša, kad, kaip nurodo 

Maskvos radijas, nuo š. m. rugpiūčio 17 iki 
31 d. Pragoję bus sušauktas antrasis pasauli
nis studentų kongresas naujai tarptautinei 

’ studentų organizacijai sukurti ir vykdomajam 
komitetui išrinktu

Aktualiu reikalu
Lietuvių esame visur Europoje, bet jų dar 

trūksta kai kuriose būtinose vietose. Tasai 
trūkumas mums yra labai negatyvus, todėl 
jį čia ir prisimename.

Ką yra atlikę keliolika Londono lietuvių, 
mes visi, kuriems reikia, žinome. Mes taip 
pat žinome, kokią misiją atlieka ir Prancūzi
jos ar Šveicarijos sostinių lietuviai. Jų ten 
tėra ne po daug. Po daug nereikia.

Bet yra lygai reikalingų ir kitų Europos 
sostinių, kur lietuvių inteligentų nėra, o jų 
buvimas būtų labai ir labai reikalingas. Štai 
Belgija su savo valstybės vyrais dalyvauja 
posėdžiuose, kur svarstomi svarbūs ir įdo
mūs politiniai klausimai. Olandija taip pat 
yra, nors maža, bet su aiškiu vaidmeniu vals
tybė. Nei Belgijos nei Olandijos sostinės mū
sų reikalui kvalifikuotų lietuvių neturi, o jie 
ten yra. lygiai taip reikalingi, kaip ir Berne, 
Londorfe, Paryžiuje, Stokholme.

Išeidami iš to fakto, mes turėtume pasi
rūpinti apgyvendinti lietuvius dar jų negy
venamose Europos sostinėse. Laikas yra toks, 
kuris ima realinti svajones. Mums reikia ga
lop pažinti ir anų tautų kultūrą. Lietuviai 
savo laiku studijavo Belgijoje, kaip ir dauge
lyje kitų Vakarų sostinių. Todėl tas tradici
jas reikėtų palaikyti ir toliau.

Praktiškai gal tektų taip tvarkytis. Gal 
jau būtų galima per Šveicarijoje esančią Bel
gų pasiuntinybę išgauti leidimus mūsų stu
dentams išvykti studijuoti į Belgiją arba ta 
pačia tvarka į Olandiją. Siųsti reikėtų politi
koj išmanančius žurnalistus anų valstybių so
stinių universitetuose pasispecializuoti. Stu
dentams stipendijos duodamos ir čia. Ten 
studijuojantiems stipendijų dydį reikėtų pa-

Teatro atidarymas...
(Atkelta iš 5 pusi.)

Visi solistai laikosi meninėj aukštumoj, kai 
kurie net pažengę technikoje, nes koncertinis 
darbas, kurį tremtiniams tenka dirbti, vysto 
jų techniką. Visa muzikalioji publika gerai 
jau pažįsta ir savuosius ir latvių solistus, ku
rie jau ne kartą yra koncertavę Lietuvoje.

Naujas mums koncerte buvo smuikininkas 
O. Ilzinš, turįs gražų toną ir žymią virtuozinę 
techniką, tačiau karštas ir nesuvaldąs dar lai
kysenos scenoje. Jis turi duomenų būti geru 
smuikininku.

Galima pastebėti, kad mūsų išraiškininkės 
linkusios daugiau į plastiką ir ritmiką, bet to
limos dar nuo šokio. Tik A. Valeišaitės Ra
meau muzikai „Grace“ daugiau turi šokio ele
mentų.

Iškilmingasis koncertas praėjo aukštame 
meniškame lygyje, geroj nuotaikoj.

Linksmoji iškilmių dalis 
buvo sudaryta estų klounų poros, kurie yra 
tikrai virtuozai: jie ir dainuoja, ir šoka, ir 
groja, ir žongliruoja, ir visokius linksmus 
pokštus krečia. Visa tai jie atliko pokoncer- 
tiniame pobūvy, šokių pertraukoje. Jų klou
nada buvo meistriška ir publiką prijuokino.

Antrasis koncertas
Teatro atidarymo iškilmės tęsėsi dvi die

nas. Antrąją dieną koncertavo jau suminėti 
lietuvių artistai ir Hanau lietuvių meno an
samblis, šių Sekminių metu pakrikštytas „Dai
navos“ vardu.

Sis ansamblis sudarytas dirigento Br. Jo
nušo, kuris prieš tris mėnesius atvyko į Ha
nau ir ėmėsi darbo. Įprastu energingumu ir 
mokėjimu reikalą organizuoti, jis pradėjo dar
bą ir per tris mėnesius pasiekė žymių darbo 
vaisių. „Dainavą“ dabar sudaro didžiulis ko
lektyvas: puikus vyrų choras, kuris pirmauja 
visam ansambliui, mišrusis choras ir tautinių 
šokių grupė.

Vyrų choras yra pasiekęs gerą meninį ly
gį: suderintas, išlygintas, lankstus ir paslan
kus. Turi jau gerai išugdytą dinamiką, kuri 
dirigentui leidžia pasiekti efektyvumo. Cho
ras gausus- ir pajėgus. Malonu jo klausyti. 
Jis pajėgus išpildyti didesnius ir sudėtinges
nius kūrinius.

Ne tiek išlygintas, tačiau geros medžiagos 
ir stiprus mišrusis choras, turįs visų duomenų 
pasiekti aukštam lygiui.

Šokėjų grupė dar formacinėje stadijoje, 
bet, be abejo, ir ji bus rimtas ansamblio da
lyvis. Todėl Hanau lietuvių stovykla gali 
džiaugtis turinti puikų meno ansamblį, ku
riam labai mokamai vadovauja muz. Br. Jo
nušas.

Kalbant dar apie šį koncertą, verta pasa
kyti, kad mūsų operos solistai visi gražiai ir 
įdomiai pasirodė. Impozantiškai skambėjo A. 
Kalvaitytės gilus mezzosopranas; gerokai pa
tobulinta teknika ir didele ekspresija E. Kar
delienės kolaratūra; stiprus dramatinis so
pranas I. ^otekaitienės, tačiau mažiau dar 
ištobulintas, bet progresuojąs; galingas Ip. 
Nauragio bosas, — visi jie ir kiekvienas pa
gal savo duomenis ir išgales pasirodė stiprūs 
ir pajėgūs solistai.

Čia šuminėtini ir koncertuose dalyvavu
sieji pianistai bei akompaniatoriai S. Paleček, 
E. Lindikova-Pein, N. Ilzinš ir A. Mrozinskis, 
kuris davė gražiai išreikštų ir solo fortepijono 
numerių — Šopeno, Listo ir k.

Trečiąją dieną
koncertavb L. Jarošeko kvartetas. Jis mūsų 
publikai jau žinomas. Susigiedojęs jis puikiai. 

kelti, bet iš to, savaime suprantama, nuosto
lio nebūtų. Tokia galimybė yra pusiau reali, 
nes kitų tautų studentų yra patekę ir į Belgi
ją ir į Olandiją ir ten jau kuris laikas studi
juoja.

Tokiam panašių žmonių paslspecializavi- 
mui reikėtų parinkti ir kitas lietuvų dar neap
gyventas Europos sostines, o tokių dar yra. 
Rizikos nereikėtų bijotis. Reikėtų pagaliau 
padidinti ir Berlyno koloniją mūsų reikalui 
tinkančiomis asmenybėmis. Ten, kur gyveni
mas reikšmingas, bendrajam mūsų reikalui 
turėtų atsirasti ir reikšmingų asmenybių. Jei
gu kiekvienoje Europos sostinėje turėsime 
mūsų reprezentacijai tinkamų asmenybių, as
menybių pasiruošusių ir kvalifikuotų, su po
litiniu išmanymu ir diplomatiniais sugebėji
mais, tai ir naujame kultūrinio bendradar
biavimo sąjūdyje atliksime savo tarptautines 
pareigas.

Apgyventi likusias Europos sostines yra 
mulns skubus reikalas. Čia turime nemaža 
jaunų, gabių asmenybių, kurios čia nėra bū
tinai reikalingos, o, besispecializuodamos li
kusiose Europos sostinėse, jos atliktų ir rei
kalingą pasiurošimą ir pasitarnautų bendra
jam reikalui. Žinoma, kad ir čia yra vado
vybių reikalas. Jos turi šiam tikslui atrinkti 
tinkamus jaunus žmones ir pabandyti juos 
ten pasiųsti. Pavienius asmenis galima pra
stumti ir pro didžiausias kliūtis ir sienų su
varžymus.

Jeigu mes visose svarbesniosiose vietose 
— likusiose sostinėse turėtume kol kas nors 
tik po vieną tinkamą asmenį, ir tai jau būtų 
daug. B. R.

Niuansuotę turi išlavintą nepaprastai. Visas 
dainas jis dainuoja žanriniu būdu, labai dar
niai ir gražiai.

Žinoma, ne visi sutinka su tuo žanru, nes 
jis tam tikru būdu pertvarko kūrinius, tačiau, 
kaip tam tikras žanras, yra suprantamas. Vie
na galima būtų iš jo laukti, kad jis sugebėtų 
atriboti kabaretinius numeris nuo rimtai pil
domųjų.

Kaip savo žanro, L. Jarošeko kvartetas 
vertas dėmesio. Ne veltui jis dabar pakviestas 
į Paryžių — UNRRA-os kabaretą keliolikai 
koncertų.

Trim koncertais ir krepšinio rungtynėmis 
buvo atidarytas Hanau stovyklos UNRRA-os 
teatras, kuris sudarys kultūrinį stovyklos ži
dinį. Atidarymo iškilmės vertos savo objekto. 
UNRRA-os vadovybė su dir. p. B. Kaplan 
priešaky verta už teatrą, kuris prisidės prie 
dvasinės ištremtųjų kultūros palaikymo, pri
pažinimo ir gražaus įvertinimo.

' J. Kardelis

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

The Twenty-Fifth Lesson — dvidešimt penktoji pamoka
Pakalbėkim šiandien apie „Progressive 

Form“ (progrėsiv form) — eigos veiklą. Ši 
forma vartojama duotu momentu vykstančiam 
veiksmui pažymėti ir susidaro iš pagalbinio 
veiksmažodžio to be atitinkamo laiko ir duoto 
veiksmažodžio gerundium, arba present par
ticiple formos. ' Gerundium ar Present parti
ciple yra tas pats, kas mūsų kalboje esamasis 
dalyvis. Gerundium padaromas iš veiksma
žodžio bendraties, pridedant prie jos galūnę 
ing:

to read 4- ing ” reading
Jei veiksmažodis turi galūnę e, pridedant 

ing, e pranyksta:
pav., to have + ing- = having

- Vienskiemeniai veiksmažodžiai su viena 
priebalse gale gauna dvigubą priebalsę, jei tik 
prieš ją stovi viena balsė:

pav., to šit + ing =» sitting
Veiksmažodžiai galūnę ie pakeičia vie

na y:
pav., to lie 4- ing = lying

Taigi, Progressive Form Present Tense 
bring, brought, brought“veikšmažodžio “to 

bus:
I am bringing 
you are bringing 
he, she, it is bringing 

we are bringing 
you are bringing 
they are bringing

aš esu beatnešąs 
tu esi beatnešąs 
jis, ji yra beatnešąs, 

= anti 
mes esame beatnešą 
jūs esate beatnešą 
jie yra beatnešą, 

= ančios 
ir kiti laikai. Neigia-Panašiai sudaromi 

moji forma sudaroma su žodeliu not, kuris 
įterpiamas tarp pagalbinio veiksmažodžio ir 
gerundium: x
pav., I was not going — aš nebuvau ėjęs.

Klausiamoji forma sudaroma sukeičiant 
įvardį ir pagalbinį veiksmažodį vietom: 
pav., Was I going? — Ar aš buvau ėjęs?

Kaip minėjau pamokos pradžioj, Progres
sive Form vartojama dabar vykstančiam veik
smui pažymėti. Pav., “I was always listen ,to 
the news in the morning“ — aš visuomet klau

Nauji leidiniai
Petras Jukna, DEMOKRATIJOS KELIAIS. 

Rosenheimas, 1946 m. 64 pusi., kaina 6,- RM. 
Tiražas 5000 egz. Išleido Rosenheimo Apy
linkės Komitetas.

Be eilės poezijos knygų, keletos informa
cinio pobūdžio leidinių, mokyklinių vadovė
lių ir vieno kito lengvesnio dalykėlio — ligi 
šiol tremtyje rimtesnio veikalo dar neregė
jome. Užtat yra sveikintinas dipl. teisininko 
P. Juknos darbas „Demokratijos Keliais“. Jo 
turinyje: 1) Žodis skaitytojams, 2) Pažanga 
ir Žinija, 3) Demokratinės bendruomenės na
rys — dorovingas žmogus, 4) Socialinės etikos 
problema, 5) Valstybė: a) tauta, h) žemė — 
valstybės teritorija, c) valstybės valdžia, 6) 
Nepriklausoma suvereninė valstybė, 7) Vals
tybių sąjungos, federacijos, unijos, 8) Vals
tybių santvarkos formos: monarchija, respu
blika, 9) Demokratija ir parlamentarizmas ir 
10) Mūsų viltys. Kaip iš turinio matyti, nors 
ir nedidelės apimties veikale, telpa didelė da
lis valstybinės teisės teorijos. Mūsų tremtinių 
masei, eilę metų svetimų totalitarinių rėžimų 
replių kamuotai, šį knygelė bus kąip ir rank- 
vedys bent elementariniam demokratines 
valstybės formos supratimui.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Pataisė ir spau
dai paruošė Juozas Norvaiša. Išleido „Atža
lynas“, Weilheim/Teck. Pardavinėjamas po 
5,- RM.

Sis žemėlapis apima visą Lietuvos teisinę 
teritoriją pagal 1920 metų Suvalkų sutartį. 
Darbas švarus, keturių spalvų, net ir mažes
niųjų vietovių atžymėjimais. Vilnius, kaipo 
sostinė, paženklintas Vytimi, o Kaunas — Ge
dimino stulpais. Leidinys visai be priekaišto, 
jei neskaityti, kad būtų visiškai vietoje buvę 
tame pačiame žemėlapyje parodyti ir Ryt
prūsių lietuviškąją dalį.

GELEŽINIS KELIAS. Neperiodinis leidi
nys Nr. 1. Lietuvių Geležinkelininkų Drau
gija Kemptene, 1946 m. balandžio 20 d., 14 
pusi. Viršelis spausdintas spaustuvėje, su pui
kiu geležinkelio vaizdu, o visas turinys — ro
tatoriumi. Redaktorius — A. Laukaitis.

KAS REIKALINGA ŽINOTI SOFERIUL 
Paruošė P. L. Oldenburgas, 1946. Išleido „Mun- 
dus“. 80 pusi.

Bent vieną kartą pasirodė taip reikalingas 
rankvedys mūsų tautiečiams, pasišovusiems 
įsigyti šoferio specialybę. Leidinėlis gana pla
tus ir pakankamas savo paskirčiai. Pirmame 
skyriuje „Auto technika“ supažindinama su 
motoru (varikliu), viso autovežimio konstruk
cija ir duodami technikiniai važiavimo nuro
dymai. Atskirame skyriuje supažindinama su 
motociklu. Paskutiniame leidinėlio skyriuje 
išaiškinama judėjimo ženklai. Visas leidinė
lis pailiustruotas spalvotais piešiniais. Jo. gale 
apibūdinta šoferių pažymėjimų rūšys, pridė
tas šoferiui reikalingų žodžių lietuviškai-vo- 
kiškai-angliškas žodynėlis ir tomis pat trimis 
kalbomis kelių užrašai. Stp. Platūnas 

saus žinių iš ryto — vartojame paprastą Pre
sent Tense, nes žinių klausymasis yra nuo
latiniai vykštąs veiksmas; tačiau — I was li
stening to the news, when she came in — aš 
klausiaus žinių, kada ji įėjo. Čia klausymosi 
veiksmas įvyko tuo pačiu metu, kaip įėjimo 
veiksmas, todėl vartojame Progressive Form. 
Kitas pavyzdys: “I am reading a book“ — aš 
skaitau knygą. Veiksmas vyksta dabar, ta
čiau, jeigu jūs kalbate apie skaitymą apskri
tai, pav., “I read many English books“ — aš 
skaitau daug angliškų knygų, tai vartojame 
Present Tense.

Kad būtų lengviau šias taisykles įsidėmėti, 
iš verskit šiuos sakinius:
1) Ką tu dabar darai?
2) Aš skaitau knygą.
3) Ar tu mokais anglų kiekvieną dieną?
4) Ne, aš mokaus anglų kas antrą (every se

cond) dieną.
5) Mes pietavom, kada jis atvažiavo.
6) Aš pietauju kas dieną dvyliktą valandą.
7) Ar tu jau eini namo?
8) Po darbo aš einu namo.

Pabaigai pereitos pamokos sakinių verti
mas:
1) I go to church every Sunday.
2) I have seen each book in his library.
3) This shop is opened every Friday.
4) I have a book in each hand.
5) We learn more and more in each lesson.
6) Can you speak English yet?
7) No, I cannot speak English yet, but my 

sister speaks English very well already.
8) Did he finish the school already?

Korektūros klaidų atitaisymas
XXII pamoka: 1) 30 eil. vietoje “participle 

(seen)“ turi būti “past participle (seen)“;
2) 56 eil. vietoje „praeity“ turi būti „da
barty“.

XXin pamoka: 1) 62 eil. vietoje “Present 
Perfect“ turi būti “Past Perfect“; 2)'67 eil. 
Vietoje “come“ turi būti “came“.

XXIV pamoka: 1) 54 eik vietoje “dlready“ 
turi būti “already".
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Maž. Lietuvos ...
, (Atkelta iš 4 pusi.) 

neišnyko to krašto lietuviškasis pobūdis, kuris 
atsispindi statyboje, drabužiuose, vietovar
džiuose ir asmenvardžiuose. Jei vokiškasis 
imperializmas neleido lietuviams ir lietuviš
kam būdui bei kultūrai pasireikšti, pasisavino 
lietuvių kultūros ir meno turtus, tas dar toli 
gražu nerodo, kad ta šalis nėra lietuviška.

Visiems gerai žinoma, kaip lietuviškumas 
buvo smaugiamas. Jaunimas mokyklose tu
rėjo mokytis tik vokiškai. Gimtąja motinos 
kalba mokytis pastaruoju metu jau buvo 
draudžiama. Kiek dar buvo leista pasinau
doti lietuvišku žodžiu, spauda ir raštai turėjo 
raginti lietuvius išsižadėti savo kalbos.

Ką vokiečiai dar nebuvo sugebėję pusiau 
prievarta iš lietuvių atimti, tai naciai pasi
šovė padaryti nuodugniai ir iš kirčio. Jie su
naikino kapų paminklus uždraudė ne tik mo
kyklose ir bažnyčiose vartoti lietuvių kalbą, 
bet ir tėvams savo vaikus mokyti gimtbsios 
kalbos, nebeleido vaikučių krikštyti lietuviš
kais vartais...

Toks ju siautėjimas rado gyventojų tarpe 
maža pritarimo ir dažnai dėl vietovardžių pa
keitimo kildavo karštų kovų. Vis dėlto, to
kiomis priemonėmis, kokiomis dirbo naciai, 
nors išoriniai pasikeitė Maž. Lietuvos veidas. 
Senesnioji karta neišsižadėjo savo gimtosios 
kalbos, ir dar net paskutinio karo metu Ka
raliaučiaus turguje galėdavai girdėti lietuviš
kai besikalbančius ūkininkus. Čia reikia pri
minti, kad lietuviams, gyvenant tokioje sti
prioje valstybėje, galėjo atrodyti kiekvienas 
priešinimasis valdžiai visiškai beprasmiškas. 
Kas norėjo mokytis arba gauti valdininko ar
ba tarnautojo vietą, turėjo ne tik išsižadėti 
lietuviškumo, bet ir nutraukti ryšius su sa
vaisiais, pakeisti pavardę ir neprasitarti kur 
nors lietuviškai. Kitaip grėsė ne tik atleidi
mas iš tarnybos, bet dar apkaltinimas valsty
bės ir tautos išdavimu. Ką toks apkaltinimas 
nacių Vokietijoje reiškė, mes jau žinome.

Dabar Mažąją Lietuvą vėl ištiko baisi ne
laimė. Negana, kad mūsų broliai turėjo pa
aukoti už vokiečių grobuoniškus tikslus savo 
geriausius sūnus ir vyrus, jie dar turėjo pa
likti savo numylėtą kraštą ir tapti bastūnais. 
Vieni,. kuri spėjo išnešti gyvybę, dabar tar
nauja vokiečiams bernais, yra priversti tar
nauti šio karo mūsų visų nelaimės kaltinin
kams. Jų viltys dar kartą pamatyti savo mife- 
lą gimtąjį kraštą vis labiau nyksta. Koks bus 
jų likimas?

Kiti, kurie nespėjo pabėgti, atsidūrė šalta
jame Sibire ir vergauja raudonajam diktato
riui. Jų tėvynė liko dyka, verkianti žemė šau
kiasi savo šeimininkų. Nebesimato ten nei 
banguojančių javų laukų, nei šauniųjų balt- 
margių bandų, buvusių ūkininkų pavididžia- 
vimu. Miestai ir kaimai virto griuvėsiais, o 
tarp tų griuvėsių kuriasi iš tolimų rytų kraš
tų atvežti atėjūnai...

Kyla klausimas, ar tikrai ši žiauri trage
dija išbrauks iš istorijos tokią garbingą, kul
tūringą ir gąją tautą? Ar jau lietuvių tautos 
Istorijos paskutinis puslapis užsivertė? Čia 
gali būti tik vienas atsakymas: Ne! Dvi im
perijos per amžius nepajėgė mūsų tautos iš
braukti iš istorijos, tad dabar, tautų laisvo

Mes ieškome savųjų
1411. Bumelis Ignas, Detmold, Leopoldstr. 5, 

ieško brolio Bumelio Jono bei pažįstamų.
Lietuviai gyvenantieji Gunzenhausen, 
Marktstr. 2, Litauisches Lager, ieško:

1412. Toliušytė Valė — giminių ir pažįstamų.
1413. Birštonienė Teresė — savo vyro Biršto- 
' no Juozo.
1414. Spirauskaitė Bronė — Spirausko Jono, 

Spirauskienės Marijos, Spirauskaitės 
Marijos.

1415. Mačiulaitienė Uršulė — Botyriaus Pi
jaus

1416. Navickienė Marija — Navicko Kazio, 
Navickaičių Adelės ir Marytės.

1417. Jankauskienė-Mačiulaitytė Anelė — sa
vo vyro Jankausko Albino.

1418. Šeškevičienė Ieva, (24) Glūckstadt/E be, 
Baltic Camp, ieško savo vyro Šeškevi
čiaus Vinco.

1419. Matulevičius Pijus, Greven, Kr. Mun
ster (Westf.), Litauisches Lager, ieško 
savo žmonos Matulevičienės Liudvikos, 
sūnų Matulevičių Gintauto ir Zenono ir 
Stankevičienės Elenos, Stankevičiūtės 
Eugenijos ir Augusto Jono.

1420. Mikalauskas Adomas, Kleinkotz, Kr. 
Gunzburg, litauisches Lager, ieško bro
lio Mikalausko. Stasio, kitų giminių bei 
pažįstamų.

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

1421. Eniulaitis Juozas — sūnaus Eniulaičio 
Karolio.

1422. Šneiderienė Morta — savo Vyro Šnei- 
derio Gustavo.

1423. Penelienė Elzė — dukters Ilgaudienės 
Onos.

1424. Daraškevičius Antanas — tėvo Daraš- 
kevičiaus Jono.

1425. Andriulaitienė Ieva — sūnaus Andriu- 
laičio Juliaus ir dukters Vimerienės 
Elenos.

apsisprendimo amžiuje, jau .jokia galia nebe
galės mūs sunaikinti. Dar mūsų likimas nėra 
išspręstas, nes dar pasaulis nesugrįžo į taiką. 
Taikos sutartis turi mums atnešti laisvę, ku
rios taip trokštame. Lietuvių tauta nesidėjo 
nei su vienu grobiku ir nieko negrobė, nors 
buvo verčiama tai daryti (pav., skelbti Len
kijai karą, mobilizuotis prieš sąjungininkus 
ir pan.). Lietuviai, kaip neutralios šalies, gy
ventojai, kovojo tik prieš žiaurius okupantus 
už savo laisvę. Tos teisės jiems nė jokia pa
saulio galia užginčyti. Atlanto aktas laiduoja 
visoms subrendusioms tautoms laisvo apsi
sprendimo teisę. Ta teise mes naudosimės ir 
jos niekad neišsižadėsime.

Paskutinis karas baigėsi nelogiškai, ir da
bar pasaulis niekaip negali grįžti į taikos pa
dėtį. 'Tos padėties priežastiys yra visiems ži
nomos. Taikos negali būti, kol viena šalis jos 
nenori. Nelogiška karo išdavo yra ir ta, kad 
sienos Europos rytuose buvo nustumtos per 
toli į vakarus. Dėl to taikos derybose reikia 
laukti žymių pasikeitimų, kurie palies ir mūsų 
gimtinę. Kitas reikalas taip pat yra tikras, 
būtent, kad Vokietijos rytų ciena nebebus Ne
munas. Mažosios Lietuvos lietuviams, ilgus 
amžius atskirtiems nuo savo tautos kamieno, 
kyla naujos viltys, aušta laisvės rytas, nes 
iš tos baisios tragedijos kyla reali galimybe 
susijungti su savo motina, susilieti į vieną 
tautos kamieną ir iš praūžusio karo griuvėsių 
atkurti vieną gražią valstybę su didele atei
timi — Lietuvą. J. Grigolaitis

Kaip dirba ...
(Pradžia 3 pusi.)

Tuo būdu visas klausimo sunkumas susi
deda iš to, ar turi pramonininkai pakanka
mai pelno. -Pramonininkai teigia ne, o dar
bininkai taip. Iš čia ir atsirado tas opus dar
bininkų reikalavimas, kad jų atstovams būtų 
leidžiama

tikrinti biznierių atskaitomybės knygas.
Biznieriai, žinoma, su tuo jokiu būdu nesu
tinka. Todėl ir prasideda tos ilgos derybos, 
kurios priveda prie streikų ir pagaliau vėl 
prie vienokio ar kitokio susitarimo.

Iš viso to tenka daryti tokias išvadas. 
Amerikos darbininkas streikuoja ne iš bado 
(jo padėtis yra daug geresnė, negu bet kur 
kitur), ne iš skurdo, bet dėl to, kad jis nori 
dar gražiau gyventi, dėl to, kad jis nori daly
vauti biznierio pelne. Toliau, Amerikos strei
kai, apskritai, yra grynai darbininkų ekono
minio būvio gerinimo priemonė, kuri nesiekia 
nei politinių tikslų nei ūkio santvarkos pa
keitimo. Todėl klysta tie, kurie tvirtina, kad 
Amerika pradeda silpnėti, kad streikai gali 
palaužti jos ekonominę ar karinę galybę. Prie
šingai, Amerika, leisdama darbininkams strei
kuoti, rodo savo galingumą — ji parodo, kad 
jos tautiniam solidarumui ekonominės ir so
cialinės varžybos nepavojingos. Darbininkai 
patys žino, kada galima, o kada negalima 
streikuoti. Pavojaus metu jie moka atidėti 
savo kovą, savo streikus ir eina išvien su vi
sa tauta.

Tad Amerika yra vertinga ir įdomi ne tik 
tada, kai ji dirba, bet ir tada, kai ji strei
kuoja. Tik geriau į ją įsižiūrėkime ir pažin
kime ją.

1426. Andriulaitienė Vanda — brolio Hozne- 
rio Andriaus,

1427. Zaikauskaitė Elė — Zaikauskienės Ma
rijos.

1428. Grigaitis Adolfas — Grigaičio Gustavo.

1429. Bernikis Ričardas, (23) Peheim, Kr. Clap- 
penburg. Land Oldenburg, ieško mjr. 
Skirpstūno Antano.

1430. Kašelienė-Gintertytė Marta, Wehnen b. 
Oldenburg, Litauisches Lager, ieško bro
lio mkt. Ginterio Emilio.

1431. Varnienė E., (14) Weingarten (Wiirtt.), 
Kirchplatz 10, b. Klimroth, ieško Knepo 
Justino ir Viduolio Broniaus.

1432. Baniukaitis Antanas, (14) Neuffen, Kr. 
Nurtingen, DP Camp 660, ieško sunaus 
Baniukaičio Zenono, 16 m. amžiaus, pa
imto ties Labiau apkasų kasti.

1433. Vapšys Pranas, Blomberg (Lippe), Li
tauisches Lager, ieško Stasiūno Alekso, 
Bieliausko Antano,’ Poderio Vytauto, 
Skuravičiūtės Bronės ir Grėbliauskienės 
Onos.

1434. Jankauskienė Ona, Lehrte, Churchill 
Camp, ieško Keizerio Antano, Jankauskų 
Jono ir Stanislovo ir Jankauskaičių 
Onos ir Marcijonos.

1435. Liet. Raudonasis Kryžius (Lithuanian 
Red Cross), (13b) Illertissen (Schwab.), 
Gasthof z. Hirsch, ieško Mieželio Bro
niaus, s. Antano, gim. 1927 m.

1436. Jukauskas Ričardas, Hechingen, Fūr- 
stenstr. 12 b, ieško pusbrolio žmonos 
Gečiūnaitės-Jukauskienės R.

Lietuviai, gyveną Flensburg, Timm-Krager- 
Schule, Am Pferdewasser 14, ieško:

1437. Makarevičius Juozas — savo šeimos.
1438. Jancevičius Feliksas — savo žmonos Ju

lės.
1439. Žiugžda Justinas — švogerių: Mikalau

sko Petro, Bigclio Jono ir Venclovos 
Vinco.

1440. Ramonienė Marija —’ Ciprisevičienės 
Agotos.

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Praėjus Europos Krepšinio pirmenybėms ...

Gerokai prieš Europos Krepšinio pirmeny
bes Šveicarijoje, tarp. Anglų zonos lietuvių 
buvo pasklidę gandai, kad ir mūsų krepši
ninkai jose dalyvaus. Tuos gandus patvirtino 
paskelbimai spaudoje, kad mūsų reprezenta
cinė komanda teikiama Kemptene ir pirme
nybėms remti bei mūsų reprezentantams pa
siųsti, komiteto išsiuntinėti specialūs atsišau
kimai su aukų lapais visoms lietuvių koloni
joms. Atsišaukimuose buvo nurodyta, kad pi
nigai yra reikalingi mūsų krepšininkams įtai
syti reprezentacines aprangas’ bei rūbus. Gy
ventojai, daug girdėję apie mūsų krepšininkų 
laimėjimus, noriai tam reikalui aukoj d ir pi
nigai buvo siunčiami minėtam komitetui į 
Tiubingeną.

Deja, dėl visiem žinomų priežasčių, mūsų 
vyrai negalėjo pirmenybėse dalyvauti, ką vi
si lietuviai bei sporto entuziastai skaudžiai 
pergyveno kartu su krepšininkaig. Tuo la
biau, kad laimėjimas, atrodo būtų tikras.

Negalėdami pirmenybėse dalyvauti, mūsų 
krepšininkai pasileido tolimon ir sunkion ke
lionėn aplankyti Anglų zoną, kur jie jau se
niai buvo laukiami. Jie mūsų viltis pilnai pa
teisino ir čia parodė tikrąjį krepšinio meną, 
pamokydami ne tik mus silpnokus čia esan
čius lietuviui, bet ir didžiausius mūsų varžo
vus latvius — Liubeke, kur, kaip pats ilga
metis latvių rinktinės treneris ir dabartinis 
vadovas p. Baumanis pareiškė, įvyko tikrasis 
Europos Krepšinio pirmenybių finalas.

Bet, atsikvošėjus po įspūdingų pergalių 
prieš Latvių Rinktinę ir stipresnes lietuvių 
stovyklų komandas, eiliniam žiūrovui tuoj ky
la eilė klausimų; žinoma, iš materialinės pu
sės, nes iš techniškos ir taktiškos žaidimo pu
sės kempteniškiai visus pilnai patenkino. Tai
gi, sunku pątikėti, kad štai prieš akis stovi 
mūsų rinktiniai vyrukai, kurie Šveicarijoje 
turėjo ginti mūsų spalvas — apranga nevie

Susirašinėjimas su užjūrio lietuviais
Argentinos Lietuvių Balso laiškas

Šiomis dienomis mus pasiekė „Argentinos 
Lietuvių Balso“ redaktoriaus laiškas, rašytas 
š. m. birželio 16 d. Jame, be kita ko, nuro
doma: „Atsiųskite mums visų Jūsų stovyklos 
gyventojų sąrašą, pažymėdami, kurie kokius 
gimines Argentinoj, Uragvajuj ar Brazilijoj 
turi. Taip gi pažymėkite, jei kurių negalime 
skelbti, tai neskelbsime, kaip kad neskelbia
me N. lietuvių sąrašo. Darykite viską, kad 
juo daugiau žmonių susirašytų su savais Ar
gentinoje, nes tai padeda gaivinti lietuvybės 
idealą ir siekt nepriklausomybės. Sausus pa
ieškojimus nėra prasmės skelbti, bet reikalin
ga rašyt gatavus laiškelius saviems. Siųskite 
Balso adresu, o mes turime kontaktą su vi
sais lietuviais ir perduodame arba paskelbę, 
kad yra laiškas, surandame ir persiunčiame“.

„... Argentinoje yra geresnė ateitis, negu 
Šiaurinėje Amerikoje ar kur nors kitur pa
saulyje. Kada interesuos Jus ar ką kitą koks 
ypatingas klausimas, rašykite, mes mielai in
formuosime ...“

„... Paskelbkite pabėgėlių laikraščiuose, 
kad laiškus Argentinon saviems adresuotų se
kančiai:

(Vardas, pavardė) 
c/o A. L. Balsas
Casilla de Correo 3C
BUENOS AIRES
ARGENTINA

Iš Jūsų laiškai ateina tiesioginiai, bet iš 
čia paštas dar nepriima tiesiog Vokietijon 
adresuotų laiškų. Kol susitvarkys, dirbkime 
aplinkiniais keliais“.

1441. Matulaitis Pranas — savo šeimos.
1442. Dovidaitis Jurgis — savo žmonos Pra

nės ir dukters Adelės.
1443. Lukšas Jonas — giminių ir pažįstamų.

Padėka
Visiems, dalyvavusiems mano brangaus 

vyro a. a. S e n a v a ič i o Antano laidotuvėse, 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjusiems bei 
pareiškusiems užuojautos, ypatingai: Weissen- 
burgo Liet. Stovyklos pirm. p. Siliūnui, p. Se- 
nikui, p. V. Pliopliui; Eichštaetto Liet. Stovy
klos Kun. Petrauskui, p. Audroniui, choro di
rigentui p. Z. Jonušui ir choristams, — nuo
širdžiai dėkoju. Al. Senavaitienė

Skelbimas
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Ravens- 

burgo Apylinkei skubiai reikalingas muzikas 
— dirigentas, kuris galėtų vadovauti vietiniam 
lietuvių chorui.

Bus sudarytos geriausios sąlygos, kokias 
leidžia vietos aplinkybės.

Kandidatai prašomi kreiptis šiuo antrašu: 
Litauisches Komitee, (14) Ravensburg, 
Herrenstr. 41, telef. 3408.

Komitetas

noda, batai suplyšę, kamuolys apgailėtinam 
stovy, o rūbai... Todėl nestebėtina, kad iš 
publikos tuojau pasigirdo klausimų, kur din
go visi tie’suaukoti pinigai ir už juos įtaisyta 
apranga bei rūbų eilutės, nes daugumas kemp- 
teniškių vaikščiojo „tetulės Unros“ padovano
tam nepritaikytom kelnėm ar iš Wehrmachto 
uniformos likučių pasisiūdintu švarkeliu ap
sirengę. Negi ir Šveicarijoje čia matyti re- 
prezentai būtų pasirodę panašiai apsirengę? 
O gal komitetas, atpuolus išvykai į užsienį, 
įgytą aprangą ir rūbus, taupumo sumetimais^ 
sudėjo į dėžes ir laiko ateinančioms pirmeny
bėms?

Pasiteiravus pas žaidėjus ir komandos va
dovą, paaiškėjo, kad komanda į Anglų zoną 
atvyko Kempteno. ŠARŪNAS vardu, nes kaip 
reprezentacinė komanda iš organizacinio ko
miteto nei aprangos, nei pinigų bei kitos kon
krečios paramos nėra gavusi. Jiems irgi esą 
žinoma, kad reprezentacinės komandos są- 
skaiton buvo renkamos aukos, kurios turėjo 
būti panaudotos aukščiau minėtam reikalui, 
o ŠARŪNO turima visa apranga yra įsigyta 
Kempteno Lietuvių Sporto Skyriaus inicia
tyva.

Eiliniam žiūrovui bei sporto mėgėjui, ku
ris yra minėtam reikalui aukojęs, darosi ne
aišku ir tiesiog nesuprantama, kas gi buvo 
tas organizacinis komitetas, savo laiku rin
kęs aukas, ir ką jis yra su surinktais pinigais 
padaręs. Atsakymo į šį klausimą, pamatęs 
mūsų reprezentantus, laukia, manau, kiek
vienas Anglų zonoje gyvenąs aukotojas.

Žiūrovas
Jted. pastaba: Šį straipsnį spausdiname 

manydami, kad tik viešas ir konkretus pa
aiškinimas, atsakant į str. keliamus klausi
mus, nuramins anglų zonoje gyvenančių tau
tiečių tarpe gal ir be pagrindo kilusį susi
rūpinimą. Redakcija

Lietuvos Generalinis Konsulas New Yorke 
prašo pranešti

v Lietuvos Generalinis Konsulas New Yorke 
prašo pranešti visiems tautiečiams Vokieti? 
joje, kad šie, rašydami laiškus konsulatan, 
trumpai dėstytų reikalą, neįterpdami į juos 
nei poezijos- nei beletristikos. Konsulas savo 
laiške maždaug taip išsireiškia.

— Mes labai užjaučiame visiems savo ne
laimės broliams ir seserims. Dirbame irgi 
sunkiai, nuo ankstyvo ryto ligi 10-11 vai. nak
ties. Gauname po kelis šimtus laiškų per die
ną. Kai kuriuose laiškuose, kol prieini prie 
reikalo, tenka perskaityti ištisus poetų Miš
kinio ir Maironio eilėraščius. Per tą patį lai
ką, kol tokį laišką sudoroji, galėtum atsakyti 
į 2-3 kitus laiškus“.

Tautiečiai, supraskime tikrai sunkų jų dar
bą ir savo laiškus rašykime trumpus ir lako
niškus. Juk tik keli Konsulate esą žmonės 
turi koresponduoti su keliolika tūkstančiu 
žmonių.

Konsulato adresas yra šis:
CONSULATE GENERAL OF LITHUANIA 

41 WEST 82nd STREET 
NEW YORK

Adresuodami laiškus, laikykimės tos pa
čios formos ir tvarkos, kaip aukščiau yra pa
rodyta.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad š. 
m. birželio 8 d. Mumau (Obb.) stotyje 
tragiškai žuvo Liet. Stud. Zoninės At
stovybės Pirmininkas 

stud. ekon.
Bronius SALADŽIUS

Palaidotas birž. 11 d. Murnau katal. 
kapinėse.

Liet. Stud. Zon. Atstovybė

Visiems tragiškai žuvusio stud. SA
LA D ŽIU S Broniaus giminėms ir 
pažįstamiems sunkaus liūdesio valando
je reiškiame gilią užuojautą.

Artimuosius prašome kreiptis šiuo 
adresu: Munch e n 27, Lamonstr. 21, 
Stud. Atstovybė.

Liet. Stud. Zon. Atstovybė
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Iš amerikiečių lietuvių spaudos
lietuviai pirmaujančiose vietose

Laikas nuo laiko mus pasieka mielos ži
nios, kad tai vienas tai kitas lietuvis pra
simuša į pirmąsias vietas. Apskritai, kada 
mes kalbame apie Amerikos lietuvius, mes su 
apgailestavimu turime pasakyti, kad ne tiek 
daug lietuvių turime, kurie būtų* stipriai pra
simušę į priekį. Todėl kiekviena žinutė, kuri 
kalba apie lietuvių naujus atsiekimus, mielai 
gaudoma pačių Amerikos lietuvių, ji dar la
biau mums miela dabartinėse sunkiose mūsų 
sąlygose. Štai paskiausiai iš Amerikos atė
jusiuose laikraščiuose mes randame porą to
kių žinučių.

. Savaitraštis „Amerika“ praneša, kad Al
bertas Cižauskas, Amerikos vicekonsulas, ne
seniai paskirtas konsulu į Bataviją, Olandų 
rytų Indijoje. Anksčiau jis vicekonsulo pa
reigas ėjo Indijoje Karachi mieste. Darbe pa
sižymėjęs rūpestingumu ir už tai pakeltas 
konsulu, paskiriant į atsakingesnes pareigas.

Savaitraštis „Garsas“: „Vienu iš Vatikano 
dienraščio „Osservatore Romano“ administra
torium yra-pakviestas lietuvis kun. Petraitis, 
salezietis. Tas dienraštis neretai duoda in
formacijų ir apie Lietuvos vargus, iš kur ži
nios patenka ir q kitus didžiausius pasaulio 
laikraščius.“

Kas nuvyko į Ameriką pirmuoju 
tremtinių transportu? .

„Vienybė“ gegužės 24 dieną įdėjo sekančio 
turinio korespondenciją: „Praeitą pirmadienį 
Marine Flasher laivu pasiekė Naujorką pir
moji Europos karo pabėgėlių grupė — 795 
žmonės, kuriuos Jungtinės Valstybės įsileido 
pagal specialų Prezidento Truman© potvarkį. 
Siame transporte atvyko ir 14 lietuvių, ne
skaitant visos eilės žydų kilmės Lietuvos pi
liečių.

Tarp lietuvių, atvykusių daugiausia pas 
savo gimines, yra žinomas Kauno ir Vilniaus

universitetų profesorius dr. Jurgis Žilinskas 
su žmona Ksavera ir dviem augintinėm. Ži
linskai tuoj išvyko į Waterbury, kur gyvena 
ju duktė ponia Vileišienė, dr. p. Vileišio žmo
na. Be to, su šia grupe atvyko Kazys ir Moni
ka Dantai, kurių giminės gyveną Piladelpijoje.

Visi šie naujieji emigrantai, tiek lietuviai 
tiek kitataučiai, atvyko iš Vokietijos, kur dau
geliui teko iškentėti nacių lagerių baudžiavą.

Be jau paminėtų, atvyko šie lietuviai: Lu- 
cija Stankevičiūtė, Antanas ir Marija Varnai, 
Kemeklis ir Irena Kemeklienė, Kurlenskai ir 
dvi našlaitės — Birutė Kungytė ir Juzė Ada- 
monytė, abi 16 metų amžiaus.“

Apie atvykusius labai plačiai rašė Nau- 
jorko spauda. Pavyzdžiui, Daily Mirror įdėjo 
paveikslą, kaip Vileišių dukrelė (gimusi Ame
rikoje) bučiuoja savo tėvuką. Daugelis imi
grantų, pamatę .Amerikos krantus, apsiverkė. 
Be kai kurių giminių, atvykusius lietuvius 
pasitiko Lietuvos Generalinio Konsulato at
stovas A. Simutis.

Kalifornijos lietuviai pradėjo 
leisti savo laikraštį

„Darbininkas“ praneša: Los Angeles ir San 
Francisco lietuviai pradėjo leisti mimeogra- 
fuotą mėnesinį biuletenį — Kalifornijos Lie
tuviai. Jį redaguoja bendromis pastangomis 
prel. J. Macijauskas ir San Franciskietis A. 
Skilius.

Lietuviška giesmė Sibire
„Draugas“ apie lietuvius Sibire rašo: „Gau

ta žinių iš vieno kaimo Sibiro gilumoje, kur 
gyvena aštuonios lietuvių tremtinių šeimos. 
Vieni jų verčiami dirbti prie kolchozinio ūkio, 
kiti dirba miškuose. Visi kenčia nuo maisto 
stokos, nes ir duonos mažai temato. Bažny
čios neturėdami, šventadieniais renkasi tai į 
vienus, tai į kitus namus, gieda giesmes ir 
kalba tėvynėje išmoktas maldas.“

Dr. B. Vargas

Įvairios žinios

Filipinams nepriklausomybės 
suteikimas — aukščiausio 

kultūringumo pažymys
S. m. liepos 4 d. Filipinų salynas tapo ne- 

priklausomas kraštas. Tokiu tapti —tai ne
paprastas įvykis tautų gyvenime. Pilipinų 
respublika, atgavus nepriklausomybę, įeis 
į laisvų ir demokratinių kraštų šeimą.

Filipinams suverenumo teisių pripažinimas 
yra kertinis JAValstybių politikos postulatas. 
Jos jau 1934 m. buvo priėmusios t. vad. Tyd- 
nigs-McDuffie įstatymą, pagal kurį, jam 1935 
m. įsiteisėjus, 1946-jn. liepos 4-d. Filipinai 
turėjo tapti nepriklausomais. Nors tame lai
kotarpyje iškilo ir žinomieji karo įvykiai, 
Amerika tačiau savo kadais duotą žodį išlaikė.

Pirmieji Pilipinų salyno baltieji šeiminin
kai buvo ispanai. Ne per seniai, tilc nuo 1899 
metų, jo valdymas perėjo į JAValstybių ran
kas, nes jos salyną už 20 milijonų dolerių at
pirko iš Ispanijos. Dabar, kaip matome, Fi
lipinai žengia į naują savo gyvenimo stadiją 
— visišką nepriklausomybę, gaunamą pirmą
syk visoje jų istorijoje.

Dunojaus laivininkystės klausimu
Maskva, birželio 18 d. AP praneša, kad 

„Pravdos“ rašytojai skundžiasi britais ir ame
rikiečiais, kurie esą paralyžavę susisiekimą 
Dunojumi, konfiskuodami svarbiausią upės 
laivyną, ir be reikalo Bcvinas ir kiti netei
singai puola Sovietų Sąjungą dėl dabartinės 
Dunojaus naudojimo būklės.

Rašytojas M. Marinin rašo, kad „kiekvie
nas objektyvus asmuo pripažins, jog Sovietų 
Sąjunga yra padariusi viską, kas reikalinga 
Dunojaus susisiekimui. Jei kas nesą padary
ta, tai tiesioginiai esančios atsakingos D. Bri
tanija ir Amerika“.

Dėl Bevino pasiūlymo, kad Dunojaus na
vigacijos kontrolė būtų sutarptautinta, Ma
rininas rašė: „Dunojaus kraštų tautos labai 
gerai supranta, ką tokia politika reiškia ir ko 
siekia. Jie mato, kad tai būtų atstatymas, 
prieškarinės situacijos, kada Dunojaus valsty
bių nepriklausomybė buvusi iš tikrųjų suvar
žyta ir kada jos buvusios imperialistinių vals
tybių nesutarimų žaislų objektu. Jos jau ne
norinčios to, kas buvo praeityje“.

Europos taikos 
konferencija

(Pradžia 1 pusi.)
das reparacijans nemokėti, Vakarų Sąjungi
ninkai pagaliau nusileido ir sutiko su Molo
tovo reikalavimu. Vadinasi, dabar Italija tu
rės Rusijai sumokėti 100 milijonų dolerių re
paracijų per septynerius metus, pradėdama 
jas mokėti prekėmis po dvejų metų. Tai an
troji ir gana stambi nuolaida Sovietų Sąjun
gai, kuri savo kieta laikysena skinasi laiki
nius laimėjimus, kai tuo tarpu Vakarų Sąjun
gininkai tiesia pantoninį tiltą į taikos konfe
rencijos stalą.

Turint galvoje aukštesnį tikslą — visuo
tine taika, tas nusileidimas Molotovui negali 
būti priekaištu Vakarų Sąjungininkams, nors 
šiuo metu jis daug kam gali sudaryti įspūdžio, 
jog atsisakoma kai kurių ankstyyesnių prin
cipų.

Parlamentiniai rinkimai 
amerikiečių zonoje

S. m. birželio 30 d. visoje amerikiečių zo
noje, Vokietijoje, įvyko atstovų rinkimai į sri
tinius parlamentus, kurie turės išdirbti atski
roms sritims (Bavarijai, Gross-Hessenui ir 
Wiurtembergui-Badenui) konstitucijų projek
tus. Rinkirhams kandidatus išstatė politinės 
partijos. Prieš balsavimus jos buvo išplėtu- 
sios smarkią priešrinkiminę kampaniją. Pa
aiškėję /rinkimų duomens tačiau daugelyje 
vietų neatitiko agitacijos aktyvumo.

Gautais duomenimis, daugiausia balsų su
rinko krikščionių socialistų susivienijimas. 
Trys didžiosios politinės partijos gavo vietų 
parlamente:

Pasaulinė kronika
• Argentinos vyriausybė atšaukia savo pa
siuntinius iš Belgijos ir Meksikos. Preziden
tas Peronas numato perorganizuoti diploma
tinį korpusą.
• Vengrija vis dar delsia grąžinti 100.000 
slovakų, motyvuodama tuo, kad Čekoslova
kija neišleidžiant! tenai gyvenančių vengrų. 
Čekoslovakija Šį jai daromą priekaištą pa
neigia.
• Kurdai nori autonomijos. Tarp kurdų ir 
persų kariuomenių vyksta kovos. Persija tu
rinti 2 divizijas, o kurdai apie 7.000 karių.
• Prancūzija pasirašė sutartį su Argentina 
dėl užšalusių fondų atpalaidavimo.
• Naująją Olandijos vyriausybę sudarė prem
jeras dr. Louis M. Beel. Į kabinetą įeina ka
talikų partijos keturi ministerial (karo, švie
timo, prekybos-pramonės ir teisingumo), dar
bo partijos — penki ir nepartiniai — trys.
• Vengiant infliacijos, Prancūzijos min. pirm. 
G. Bidault pasiūlė pakelti darbininkams at
lyginimą 15%.
• Per Lenkijoje įvykdytus balsavimus buvę 
nemaža susidūrimų, kurių metu priskaitoma 
132 užmušta ir 308 sužeista.
• Tiranos radijas praneša, kad Albanija su 
Jugoslavija pasirašiusios draugiškumo ir ben
dradarbiavimo sutartį.
• Vienoje, amerikiečių zonoje, pasikartoja 
susišaudymai tarp rusų ir amerikiečių. Gen. 
W. Clarkas pareikalavo, kad rusai neateitų 
ginkluoti į amerikiečių zoną, bet tai negelbsti.
• Sovietų Sąjungos prezidentas Nikolai 
Svernikas buvo pasiuntęs prezidentui Truma- 
nui sveikinimą Amerikos nepriklausomybės 
170-jų metinių proga.
• Atominės bombos, numestos ant dviejų 
Japonijos miestų, atėmė 120.000 gyventoji! gy
vybes.
• Ispanijoje draudžiama spausdinti moterų 
paveikslus, nutrauktus su maudymosi kostiu
mais, jų taip pat neleidžiama vartoti ir skel
bimuose.
• Argentina nori prašyti Jungtines Tautas, 
kad Falklando salos, kurias dabar valdo ang
lai, būttr perduotos Argentinai.
• JAValstybės atpalaidavo užšalusį Argen
tinos auksą, kurio vertė siekė 100 mil. dolerių. 
Po Argentinos armijos štabo viršininko pasi
kalbėjimo su gen. Eisenhoweriu ir valstybės 
pasekretoriumi Dean Achesonu, buvo taip pat 
nuimtas suvaržymas 644 mil. dolerių vertės 
prekėms.
• Kruppo amunicijos dirbtuvėse buvo rasta 
apie tris ketvirtis tonos uranijaus rūdos, iš 
kurios gaminamos atominės bombos.
• Indijos kongresas priėmė britų misijos pa
siūlymą dėl Indijos nepriklausomybės atsta
tymo. Šiam pasiūlymui pritarė ir Mahatma 
Gandhi. Pasipriešinimo reikalavo tik socia
listai.
• Į Jungtiinų Tautų švietimo, mokslo ir kul- 
trūos organizacijos užklausimą, kiek kuri Eu
ropos valstybė galėtų priimti mokslininkų iš 
karo sunaikintų kraštų, atsiliepė kol kas tik 
viena Danija. Ji sutinka priimti 200 tokių 
tn4ęc«*in,kų. Danijoje jie galėtų tęsti savo 
moMMŪ4 * •■3 darbus.

• JAValstybės nori pradėti pasitarimus dėl 
bazių išnuomavimo Grenlandijoje.
• 14 milijonų dolerių vertės geležinkelių 
turtas, kurį vokiečiai okupacijos metu buvo 
iš Olandijos išsigabenę, dabar vėl grąžinamas 
į Olandiją.
• AP iš Vašingtono praneša, kad dar šį ru
denį JAValstybės pradėsiančios daryti trum
pomis bangomis rusų kalba pranešimus So
vietų Sąjungai.
• JAV parlamentas svarsto numatytos bri
tams paskolos klausimą.
• Leit. Nikolai Redin, nišų jūrų karininkas, 
traukiamas JAV teisman už šnipinėjimą sve
timos valstybės naudai.
• JAValstybės bando tokius instrumentus, 
kurių pagalba būsią galima bet kur pasaulyje 
surasti atominės energijos veikinią.
® Austrijoje, rusų zonoje, kilo didelė panika 
paskelbus, kad visi vokiečiai, atyykę Austri- 
jon po jos prijungimo, turi išsikraustyty iš ru
sų zonos, pasiimdami su savim turto po 14 kg. 
Šis rusų potvarkis'' paliesiąs apie 54.000 as
menų.
• JAV Kongreso užsienių reikalams komi
tetas patvirtino įstatymą, kuris įgalioja teikti 
Kinijai karinę paramą. Pagal tą įstatymą, lei
džiama gabenti ginklavimo priemones ir ap
mokyti karines Kinijos pajėgas.
• AP iš Hamburgo praneša, kad ten pastebi
mas vokiečių pogrindinis veikimas, nukreip
tas prieš britus. Jis organizuojamas buv. vo
kiečių karininkų.
• Nesurinkęs pasitikėjimui reikiamos dau
gumos (78 balsai prieš 79) 3 socialistams susi
laikius, atsistatydino Belgijos ministerių ka
binetas.

Atominės bombos veikimas 
nepaprastas

Bikini, Liepos 3. JAValstybių laivyno pra
nešime sakoma, kad iš 73 laivų, kurie buvo 
išstatyti atominės bombos bandymams, 59 bu
vo arba sunaikinti arba lengvai sužaloti.

Paskutinėmis žiniomis gauti tokie duomens: 
5 laivai nuskandinti ar sunkiai sužaloti; kiti 
9 — sunkiai, 5 — vidutiniškai, 9 — paviršu
tiniškai ir 31 — nežymiai sužaloti.

Iš 6 laivų dar pavojingai veikia radijo ak
tyvinęs medžiagos.

Sausumos kariuomenės oficialus stebėto
jas, gen. majoras Anthony B. McAuliffe, pa
darė išvadą, jog su atomine bomba galima 
priversti bet kurią tautą užbaigti karą. Pasak 
jo, prieš ją nesą kitokio apsigynimo, kaip nu
mušti ją žemėn arba iš oro sunaikinti gamy
bos šaltinius. Jis netikįs, jog bet kuris žmo
gus galėtų išlikti gyvas ant kovos laivo. Vie
nos mylios atstume laivai buvę sudeginti arba 
nuo karščio apjuodę. Tas rodo, kad ir gyvybė 
neišliktų gyva.

Radijo pagalba vairuojamame lėktuve, ku
ris lekiojo atominės bombos sukeltuose debe
syse, 8-ios žiurkės išlikusios gyvos. Tuo tyri
mu norima nustatyti, ar galėtų išlikti gyva 
laivų įgula.

Antroji atominė bomba būsianti metama 
liepos 25 dieną, pareiškė viceadmirolas W. H. 
P. Blandy.

Krikšč. susiv. 109(58,3%) 34(37,8%) 41(40,5%) 
Socialdem. 51(28,9%) 43(44,3%) 32(33,2%) 
Komunistai 8 (5,3%) 7 (9,8%) 10(10,0%)

Likučiai pasidalijo tarp kitų, smulkiųjų 
partijų, kurios gavo mažiau balsų negu ko
munistai. Juos viršijo tik Badeno srityje liau
dies partija, pravesdama 17 atstovų, t. y., su
rinkdama 16,3% balsų.

Baltijos valstybės turi teisę
gyventi — tvirtina Paryžiaus spauda

(Prancūzų spaudos aktualijos)

Europos spaudai apie Baltijos valstybių li
kimą tylint, kiekvienas balsas apie mūsų kra
što bei jo kaimynų padėt) mums {domus ir 
įsidėmėtinas. Juo labiau, kai jis pasirodo pla
čiai skaitomoje Paryžiaus savaitainėje spau
doje. Štai prieš porą mėnesių literatūros sa
vaitrašty „Mondes“ skaitėme gražų Lietuvos 
prieteliaus ir jos reikalų žinovo Henry de 
Chambon straipsnį. Pastaruoju gi metu, bir
želio 21 d. žinomasis savaitraštis „Temoig- 
nage Chretien“ įsidėjo pirmam puslapy ir rau
donom raidėm išryškintu pavadinimu Rober
to Barrat’o straipsnį ..Baltijos valstybės turi 
teisę gyventi“. Svarbu, kad šis straipsnis pa
sirodė tuo metu, kai Paryžiuj savo darbus 
buvo įpusėję keturi didžiųjų valstybių užs. 
reik, ministerial. -

Autorius savo straipsnio pradžioje pasiro
do nesąs optimistas. Ar Paryžiaus konferen
cija leis išsipildyti mūsų taikos lūkesčiams? 
Jis klausia ir čia pat atsako, kad, mažesnių 
pesimistų nuomone, iš konferencijos daugiau
sia galima tikėtis dabartinės tarptautinės pa
dėties pripažinimo. O juk status quo paliki
mas reiškiąs ne ką kita, kaip į dvi sritis pa
dalintą Europą ir dviejų miįžinų dominavimą 
pasauly. Nurodęs, kad šiuo metu Europos da
ly vyraujanti padėtis ne tik pažeidžianti mo
ralės ir sąžinės dėsnius, bet savyje turi ir 
naujo konflikto užuomazgą, str. autorius pri
mena trijų mažų valstybių likimą, valstybių, 
kurių nelaimė buvo turėti per daug galingus 
kaimynus ir kurių nusikaltimas pasireiškęs 
tuo, kad jos norėjusios išlikti nepriklausomos 
ir laisvos. Jau pora metų, kaip apie šias 
valstybes pasaulio viešoji nuomonė tylinti, o 
tatai, pabrėžia autorius, turėtų priversti nu
rausti visus civilizuotus žmones.

Ir toliau autorius R. Barrat suteikia skai
tytojams kiek žinių apie visas tris Baltijos 
valstybes. Nurodęs, kad jos visos nepriklau
sančios nei slavų nei germanų pasauliams, jis 
pažymi, kad Lietuva buvusi krikščioniškosios 
civilizacijos avanpostu Europoje ir nuo 14 lig 
17 amž. ji turėjusi garbingą istoriją. Ilgą lai
ką buvusios pavergtos, šios valstybės 1919 m. 
atgavo nepriklausomybę. Dvidešimts laisvojo 
gyvenimo metų įrodę, kad šių valstybių su
kūrimas nebuvęs koks nors Versalio diplo
matų fantazijos vaisius, bet visiška pagrįsta 
realybė. Valstybių vadai — Smetona Lietu
voje, Pats Estijoje ir Ulmanis Latvijoje vedę 
tautas gerbūvio ir socialinės taikos link ir 
joms suteikę tikrai demokratines institucijas. 
Per keletą laisvės metų šios tautos, pastebi 
str. autorius, ne tik pasiekusios didelį gyve
nimo standartą, bet savo pasiekimais auklė

jimo, viešosios sveikatos, darbo, Jstatymdavy- 
stės ar socialinių reikalų srityse sukėlusios ir 
iš vakarų atėjusių svečių pasigėrėjimą. Trum
pai tariant, visos šios trys tautos, visai be 
kaimynų pagalbos, vedusios laimingą gyveni- . 
mą ir tik nuo 1939 m. .prasidėję joms skau
smingi laikai, kurie, esą, pagal turimus da
vinius dar negreit pasibaigsią.

Atpasakojęs bolševikmečio įvykius, liau
dies seimo rinkimus, birželio 14-17 d. išveži
mus, str. autorius toliau pažymi, kad esą vi
sai suprantama, jog, artėjant vokiečių dali
niams, 1941 m. baltai griebėsi ginklų prieš 
rusus. Tačiau pasikeitę tik krašto šeiminin
kai ir prasidėję nauji kryžiaus keliai. Vokie
čiai išgabenę į stovyklas 4r>kalėjimus 100.000 
žmonių ir per trejetą metų valdę teroro pa
galba visose trijose valstybėse.

1944 m. liepos m. vėl atsinaujinusi' trage
dija: 250.000 pabaltiejiečių pasirinko tremtinių 
gyvenimą anglo-saksų ir prancūzų zonose Vo
kietijoje. Per šiuos dvejis metus trijų mažų 
tautų kančios nepasibaigusios. Panaudota pri
verstinos asimiliacijos taktika. Laisvas žodis 
draudžiamas, persekiojamas religinis gyveni
mas. Tik per vienerius 1945 m. į Uralą išga- 
benta.-50.000 žmonių. O kur dar 800.000 oku
pacinės kariuomenės vyrų, kuriuos tenka iš
laikyti ir maitinti.

Nežiūrint persekiojimų, išvežimų ir šau
dymų, gaiviai ir lietuviai tačiau neatsisakę nuo 
savo aiškaus noro atstatyti tautinę ir politinę 
laisvę. Atsirado naujas rezistezinis judėjimas 
— miškuose kovoja 30.000 partizanų.

Str. autorius baigdamas pabrėžia, kad įfors 
kelias iš totalinio karo į totalinę taiką ir ne
sąs lengvas, vis dėlto tikėtasi, kad valstybių 
vyrai suprasią, jog kiekvienas patvarkymas, 
paremtas jėga ir apgaule, negalįs būti patva
rus ir gyvenimiškas ir jog jokia tarptautinė 
padėtis neišbus ilgesnį laiką ^pastovi, jei ji 
nebus paremta elementariniais žmonių teisiu 
principais.

Dabar gi, atrodo, planuojama, esą, Europą 
palikti padalintą į dvi zonas, kurių viena ka
riškai valdysiančios sovietų militarinės paiė- 
gos, gi antroji liksianti ekonominėje anglo
saksų įtakoje. Ar tai būsianti padėtis be išei
ties ir ar vieną gražią dieną taika riežlugsianti? 
Toks sprendimas, autoriaus nuomone, esąs tik 
žmonių nesugebėjimo tvarkytis ir tvarkos bei 
teisingumo šioje planetoje nebuvimo įrody
mas. Tai tik būsiąs paprasčiausias neteisin
gos ir nehumaniškos esamos padėties pratę
simas. Ir savo įsidėmėtiną straipsnį autorius 
baigia, keturiems didiesiems linkėdamas įsi
sąmoninti jų atsakomybę istorijos akivaiz
doje. DipL
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