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Dariaus ir Girėno žygis įpareigoja iauiq 
naujiems pasiryžimams

1932 m. liepos mėn. Darius ir Girėnas iš
spausdino „Drauge“ ir „Naujienose“, o vėliau 
— liepos 11 d. ir kituose savaitraščiuose pir
mą atsišaukimą į lietuvius, jog jie yra pasi
ryžę atlikti milžiniškos reikšmės žygį, būtent: 
skristi iš Naujorko iki Kauno be nusileidimo, 
kad tuo pakėlus Lietuvos ir lietuvių prestižą 
pasauly.

Atsišaukimas skambėjo:
, „Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir drą
sesnių žygių. Būtinai reikia ir jos sūnums 
prisidėti prie bendrojo darbo — tirti dar ma
žai žinomas šiaurės Atlanto vandenyno oro 
sroves. Mes, gyvendami tokiais laikais, kada 
stengiamasi oras panaudoti žmonijos reika
lams, laikome savo pareiga tautos vardu tą 
darbą garbingai atlikti.

Dar niekas nėra tiesiai, nenusileisdamas, 
nuskridęs iš Amerikos į Lietuvą. Tad mes 

• esame pasiryžę tą atlikti. Jau daug darbo 
tuo tikslu jau esame atlikę. Tam reikalui 
lėktuvas jau yra nupirktas. Kai kurios įmo
nės pasižadėjo suteikti benzino ir tepalo, in- 

’ dukterinį kompasą krypčiai palaikyti ir radijo 
priimtuvą. Belieka padirbdinti ir pritaikyti 
naujus sparnus tolimam skridimui, įtaisyti 6 
benzino bakus, kuriuose turėtų tilpti apie 800 
galionų benzino (apie 3542 Itr.) ir, be to, lėk
tuvo paviršius būtina tinkamai aptvarkyti ir 
apdailinti. Būtina įtaisyti astronominės navi
gacijos prietaisai. Apytikriai skaičiuojant, dar 
reikia 4.000 dolerių pinigų. Mes, susidėję vi
sata savo santaupas, nupirkome lėktuvą 16.000 
dolerių vertės. Taigi tam istoriniam lietuvių 
Žygiui paaukojome visą savo turtą ir auko
jame visas savo jėgas. Atlikome visa tai, ką 
galėjome. Bet dar būtinų įrengimų įsigyti ne
pajėgiame. Bet turime viltį, jog visą likusį 
trūkumą papildys ir parems mus patriotiškai 
nusiteikusioji lietuvių visuomenė — Ameri
kos lietuviai. Tuo tikslu aplankysime visas 
Amerikos lietuvių kolonijas. Todėl prašome 
visų Amerikos lietuvių kolonijų organizacijų 
vadovus, pasitarus, sudaryti mūsų skridimui 
per Atlantą remti komitetus ir surengti kiek
vienoje apylinkėje Lietuvių Aviacijos dieną.

Tad brangūs Tautiečiai. Teikitės tinkamai 
įvertinti mūsų pasiryžimą ir vieningai parem
kite tą darbą, kuris mūsų tautos vardą iškels 
ir plačiai išgarsins po platųjį pasaulį.

Sukruskite visi! Iš savo pusės iš anksto 
Jums dėkojame už paramą. Jūs patarnausite 
ne mums asmeniai, bet visai lietuvių tautai — 
Lietuvai, kuriai teks garbė už laimingai at
liktą skridimą į Lietuvą ir atgal.

I talką ir garbingą darbą, tautiečiai!
Darius ir Girėnas organizacinį ir propagan

dos darbą pradėjo 1932 mt. liepos 7 d.
Ir vis dėlto tas milijonas Amerikos lietu

vių neparodė didelio duosnumo ir reikalo su
pratimo. Štai, Čikagos lietuvių kolonija 132 
mt. gruodžio 29 d. tebuvo surinkusi 600 do
lerių ir užėmė Amerikoj II-rą vietą. Ta pro
ga „Vienybė" pabarė čikagiečius ir pavadino 
juos šiaudadūšiais: „600 Dolerių, tai tik po 
pusę cente nuo šiaudinės dūšios“. Čikagoj 
gyvena daugiau lietuvių, negu gerais laikais 
Kaune. Ir vienam milijonui Amerikos lietuvių 
buvo veik neįmanoma surinkti tuos būtinus 
4.000 dolerių.

Bet darbas dėl to nesustojo. Darius ir Gi
rėnas su keliais entuziastais, ir rėmėjais dirbo 
dieną ir naktį.

Pagaliau „Lituanika“ buvo įrengta. Nepa
vyko radijo siųstuvą priimtuvą įsigyti, nebuvo 
automato — roboto lakūno.

Šiek tiek duomenų mums primins „Li
tuaniką“ ir jos techninį parengtinumą Naūjor- 
kas—Kaunas skridimo žygiui. Prieš atsiplė- 
šiant nuo žemės „Lituanikos“ bendroji kaina 
Siekė 25.000 dolerių.

Tuščios mašinos svoris — 1209 kg.
Skridimui paimta 779 galionai (3541,3 Itr.) 

benzino; dalis to kiekio — 88 galionai (400 
Itr.) tilpo sparninuose bakuose ir 32 galionai 
(145,4 Itr.) alyvos. Darius ir Girėnas svėrė 
167,9 kg. Prietaisai, laiškai ir maistas sudarė 
35,3 kg.

Galutinėje parengtyje' „Lituanika“ svėrė 
3.668,2 kg.

Kiti technikiniai duomenys: lėktuvo ilgis — 
8,45 m; aukštis 2,49 m; sparnų irgis — 15,24 m. 
Bendrasis sparnų plotas — 27,7 ketv. m. Dėl 
didelio nešamo ploto sparnuose, „Lituanika“ 
buvo įgalinta nutūpti 56,3 km per vai. grei
čiu. Motoras WRIGHT 365 - 388 arklių jėgų. 
Propelerio apsisukimų skaičius minutėje —

Stepo Dariaus ir Stasio Girėno žygio per 
Atlantą sukaktis

2190. Didžiausias greitis per valandą — 249 
km ir praktiškasis, vidutinis — 194,6 km. La
kūnai buvo numatę skristi 1828 m aukštyje. 
Su paminėtu krūviu „Lituanika“ galėjo pa
kilti 6096 m aukštumon. Pasiimtų degalų - 
tepalų turėjo pakakti 9.650 km nuotoliui nu
skristi, t. y., 52- vai. kelionei atlikti, o viduti
niškai — 47 vai. Todėl, pagal apskaičiavimą, 

Neužmirštamų tautos didvyrių Stepo Dariaus 
ir Stasio Girėno testamentas

Mes skrisime į Lietuvą.
Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir drąsesnių žygių. Būtinai reikia ir jos sūnums 

prisidėti prie bendrojo darbo — tirti dar mažai žinomas Žiemių Atlanto vandenyno sro
ves, o taip pat naujai išrastus navigacijos būdus ir priemones pritaikyti kasdieniniams 
reikalams. Mes, gyvendami tokiais laikais, kada oras stengiamasi panaudoti žmonijos 
reikalams, laikome savo pareiga tautos vardu tą darbą garbingai atlikti.

Jaunoji Lietuva! Tuo dvasios įkvėpti, mes stengiamės tą pasirinktą uždavinį įvyk
dyti. Mūsų pasisekimas tegu sustiprina Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis ir 
gabumais! Bet jei Neptūnas ar galingasis Perkūnas ir mums bus rūstus — pastos mums 
kelią į Jaunąją Lietuvą ir pašauktų LITUANIKĄ pas save, — tada Tu, Jaunoji Lietuva, 
turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam žygiui, kad audringųjų vandenynų 
dievai būtų patenkinti Tavo pastangomis, pasiryžimu ir nekviestų Tavęs j Didįjį Teismą.

LITUANIKOS laimėjimas tegu sustiprina jaunųjų Lietuvos sūnų dvasią ir įkvėpia 
juos naujiems žygiams.

LITUANIKOS pralaimėjimas ir nugrimzdimas į Atlanto vandenyno gelmes tegu 
auklėja jaunų lietuvių atkaklumą ir ryžtumą, kad Sparnuotas Lietuvis būtinai įveiktų kla
stingąjį Atlantą Tėvynės Lietuvos garbei!

Tad šį savo skridimą skiriame ir aukojame Tau, Jaunoji Lietuva!
Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdamiesi Dangaus palaimos!

STEPAS DARIUS STASYS GIRĖNAS

atlikus kelionę Naujorkas-Kaunas (7.186 km), 
Lituanika galėjo skristi mažiausia 800 km at
stumą.

„Lituanika“ buvo aprūpinta reikalingiau-. 
siais, aklam skridimui būtinais, navigacijos 
įrankiais bei prietaisais.

Darius ir Girėnas savo saugumu visai ne
sirūpino. Jie sakydavę, jog abu yra užti
krinti pergale.

„Svarbiausia perskristi Atlanto vandenyną, 
o sausumoj, jeigu kas nutiktų, sugebėsime nu
tūpti."

Jie nepasiėmė gelbėjimosi priemonių, ma
nydami, jog nuskendus „Lituanikai“, visuo
menės pinigais suaukotais pinigais įrengtai, 
kito kelio ir jiems nebelieka, kaip tik sekti 
paskui savo sparnuotąjį žirgą. „Grimsim ir 
mes.“

Deja, įvyko taip, ko nei Darius nei Girė
nas nesitikėjo ir ko, tur būt, nė vienas lietu
vis nelaukė — jie žuvo perskridę Atlantą, 
prie pat savo numylėtos tėviškės slenksčio.

a) Darius ir Girėnas blogomis oro, sąlygo
mis, be radijo ir be roboto lakūno skrido to
kiu' pat tikslumu, kaip V. Postas, kuris buvo 
apsirūpinęs ir radiju ir robotu; be to, jo lėk
tuvas buvo aprūpintas moderniausiais išradi
mų prietaisais, o greitis buvo kur kas dides
nis nei „Lituanikos“.

Keturi Didieji
Po konierencijos

Po keturių savaičių sunkių ir griežtų ke
turių didžiųjų užsienių reikalų ministerių 
pasitarimų, pasibaigė antroji ministerių tary
bos Paryžiaus konferencijos sesija. Po tokios 
svarbios konferencijos reikėtų padaryti už
baigiamąjį laimėjimų ar pralaimėjimų ba
lansą. Tačiau tokio aiškaus balanso suvesti 
dar negalima, nes Paryžiaus buvusi kon
ferencija nėra visai atskira dėl savęs pa
čios, bet ji buvo tik preliudas šaukiamajai 
liepos mėn. 29 d. taikos konferencijai, į ku
rią susirinks 21 tautos atstovai.

Ką gi ištikrųjų ši konferencija davė? 
Svarbiausias šios konferencijos laimėjimas 
— taikos konferencijos sušaukimas. Kiti gi 
svarstyti klausimai nebuvo galutinai iš-

b) Be įstrižainio — kintamojo įstrižainumo 
propelerio sugebėjo pakilti perdaug perkrauta 
mašina.

c) Blogomis oro sąlygomis skrido kur kas 
tiksliau, negu žymūs kitų tautų lakūnai, k. 
a.: amerikiečiai — Matternas (1933 m), Čem
berlenas su Levinu, Byrdas su Noviliu, Akosta 
ir Balčenu (trįmotorinis lėktuvas ir radijas);

prancūzai — Asolautas su Lefevru ir Ločiu 
(Lotty); lenkas — Hausneris ir kt.

d) Be nusileidimo nuskrido kelis šimtus 
kilometrų toliau negu V. Postas.

e) Laimėjo antrą vietą (po Boardmano ir 
Polando) pagal nuskristą atstumą.

f) Navigacijos tikslumas prilygsta Lindberg 
skridimo tikslumui.

g) Nuskrido toliau negu kitų tautų to me
to žymiausieji lakūnai,, kuriems yra pavykę 
perskristi Atlantą: amerikiečiai — Lindbergas, 
Camberlenas su Levinu, Byrdas su Noviliu, 
Akosta ir Balčenu, Brokas su Šliu, Erhart — 
Putnamiene su Stulcu ir Gordonu, Boidas su 
Kanoru, Postas su Gačiu (Gatty), Erhart — 
Putnamiene, Matternas su Griffinu, Matter
nas, Postas; anglai — Alkukas su Braunu, Mo- 
lisonas, Molisonai; prancūzai — Asolautas su 
Lefevru ir Ločiu, Kostas su Belontu; vengrai 
— Magyaras su Endresu; švedai — Helligas 
su Hoiriisu; italų Balbos eskadra; lenkas Haus
neris ir kt.

h) Savo žuvimu iškėlė išrastinų prietaisų 
reikalingumą. Pagaliau, aeronautikos istorijos 
knygon aukso raidėmis ir savo gyvybės auka 
Darius ir Girėnas įsirašė didingo perskridimo 
Naujorkas — Soldinas laimėtojais. Iš tikrųjų 
jau ir lietuviai prisidėjo prie oro kelių pa-

vėl išsiskirstė
spręsti. Pavyzdžiui, Italijos kolonijų, Triesto, 
Vokietijos, Austrijos, Balkanų, ' Dunojaus 
klausimai liko nesutvarkyti.

Byrnes, prieš išvykdamas iš Paryžiaus, 
spaudos atstovams pareiškė, jog jis dėl atei
ties esąs optimistas. Toliau jis pareiškė, kad 
negalėtų būti taikos sutarčių be kompro
misų ir taikos sutartys esančios pagrindu 
užbaigti pasaulinio karo būklę. Pasaulinės 
taikos negalima esą padaryti paprastai mo
sikuojant lazdele. Jis taip pat apgailestavo, 
kad nepasisekė susitarti Austrijos ir Vokie
tijos klausimais, bet jis tikras, kad ateityje 
gal būt būsianti geresnė laimė. Ir jis mano, 
kad po taikos konferencijos jie keturi vėl 
susirinksią.

Svarstant Austrijos klausimą, Molotovas, 
kuris buvęs, kaip sako United Press, vienas

svarbiausių nesutarimo asmenų, atsisakęs 
svarstyti Austrijos klausimą tol, kol displa
ced persons iš Austrijos ' nebūsią išgabenti. 
Bymeš atsisakė tuo klausimu kalbėti, nes jis 
neturėjęs pakankamai informacijų apie 
200.000 DP Austrijoje US zonoje. Kai jis 
užsiminęs apie vokiečių repatriaciją ir jų 
turto nusavinimą Austrijoje, Molotovas tada 
atsisakęs svarstyti, nes tas klausimas nebu
vęs įtrauktas į darbų tvarką. Po tokio Mo
lotovo pareiškimo, Byrnes irgi atsikirto dėl 
DP svarstymo, nes DP klausimas taip pat 
nebuvęs darbų tvarkoje įtrauktas. Mūsiškai 
tariant, „kaip tu man, taip aš tau“.

Molotovas dar priminęs, jog DP Austri
joje esą priešingi Sovietų Sąjungai, reak
cionieriški.

Įdomiausias vis dėlto konferencijos reiš
kinys bus Sovietų Sąjungos užsienių reikalų 
ministerio Molotovo pareiškimas Vokietijos

(Nukelta į 8 pusi.)

Sakalų kelias
Didysis ilgesys mažos Tautos Jus paska

tino didvyriškai Jai ir Jos garbei pasiaukoti. 
Tėvynės meilė sukėlė gaisrą Jūsų širdyse nu
galėti vylingąjį Atlantą ir mažos Lietuvos 
vardą įrašyti aukso raidėmis greta didžiųjų. 
Jūsų pasiryžimas nugalėjo klaikią nežinią ir 
Jus apvainikavo didvyrių vainikais. Jūsų te
stamentas yra ne Dariaus-Girėno, bet visos 
Tautos; jis mus žadina, kelia, skatina nepa
siduoti pilkai kasdienybei, neapsamanoti ir 

į visada prisiminti: aš turiu gyventi Lietuvai. 
! Nors sunkios dienos, pilnos sūkurių ir klaikios 
nežinios, — jos mūsų neturi gąsdinti, kad 
verti būtume mūsų Sakalų ainiai. Granite ir 

• kiekvieno lietuvio širdyje iškalti Dariaus- 
Girėno vardai yra ryškus mums pavyzdys, 
kad noras, pasiryžimas ir Tėvynės meilė vai
nikuoja pergalę. O didvyrių auka ir kraujas 
yra didieji skatinto jai, kėlėjai, žadintojai.— Kur 
nėra kapų, ten ir nebus prisikėlimo, — yra 
pasakęs vienas filosofas.

Auka veda Tautą į garbę, nemirtingumą, 
didingumą; ji vienija, skatina, kelia ir veda; ji 
yra Tautos didingumo įkūnijimas. Jei nėra 
aukos — yra merdėjimas ir visos Tautos 
mirtis.

Gyvename dienas, kada mūsų Tauta turi 
daugiausia aukotis, kada valandos šaukia did
vyriškumo ir aukos. Prislėgtos Tautos ir Kri
tusiųjų garuojąs kraujas šaukia tave, lietuvi, 
budėti, nes gyveni didžiųjų bandymų istorines 
dienas. Ant mūsų pečių gula Dariaus-Girėno 
testamentas, kurį turim išnešti į laisvę, į lai
mėjimą. Didvyrių kraujas ir mūsų Žemės balsas 

i tebūna mums vadovu, kad nepaklystame klai
kių dienų sutemose. Mums tenka garbė, bet 

Į ir sunki pareiga ištęsėti Tautos lūkesčius, ne- 
I sužlugdyti Jos vilčių, o garbingai, kaip dera 
garbingos praeities ainiams, žygiuoti į laimė
jimą, išsinešant nesuterštą didvyrių testamen
tą — mūsų Tautos didybės įsikūnijimą.

Telydi mus Sakalų Tėvynės ilgesys, meilė 
ir pasiaukojimas: jų stiprinami mes nesu- 
klupsim, bet garbingai atliksim savo pareigą.

R. Medelis.

naudojimo žmonijos susisiekimo bei tran
sporto reikalui ir prie naujai išrastų "būdų ir 
navigacijos prietaisų bei priemonių praktiško 
panaudojimo kasdieniuose gyvenimo reika
luose.

Sustokim kiek prie tragiško Naujorkas — 
Kaunas perskridimo finalo. 1933 mt. liepos 
mėn. 17 d. juodu gedulos raiščiu perrištos tris
palvės vėliavos įsisupo į liūdesį ir skausmą. 
Tragizmo siaubinga gėla neaplenkė nė vieno 
lietuvio širdies. Ir Stepas ir Stasys mums vi
siems, ir jauniems ir seniems, buvo gal dar 
daugiau nei mirusi motina ar tėvas, brolis ar 
sesuo... Tomis atmintinomis dienomis verkė 
graudžiomis, nedirbtinėmis ašaromis visa Lie
tuva. Nemirštamos garbės didvyriai tikrai to 
buvo verti. Jų verkė Lietuva, nes jie Lietuvos 
ir lietuvių tautos garbei galvas paguldė. Tai 
yra epochinio masto lietuvių tautos vyrai. 
Praeis šimtai metų, bet vardas nemirštamai 
eis iš lūpų į lūpas ir jų atliktas heroiškas žy
gis virs didinga legenda — tautos legenda.

V. M.
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Lietuvių gyvenimas

UNRRA Team 76 globoja Kempieno lietuvius
vienerius metus

Birželio 11 d. sukako metai, kai UNRRA 
Team 76 perėmė Kempteno lietuvius savo 
globon. Ta proga miesto teatre buvo su
ruoštas gražus UNRRA-os direkt. kpt. le 
Grand ir jo bendradarbių pagerbimas. Į teatro 
sceną buvo pakviestas kpt. le Grand. Į komi
teto pirmininko dipl. inž. K. Pabedinsko žo- 
tkžius atsakydamas, kpt. le Grand nušvietė 
UNRRA-os darbą ir gražų savo ir savo ben
dradarbių sugyvenimą ir pastangas gerinant 
benamių būklę. Šia proga UNRRA-os direk
torius buvo apjuostas austa lietuviška tautine 
juosta ir jam įteikta sveikinimo adresas. Kon- 
cėrto programą atliko mišrus choras "ir mo
terų sekstetas, vad. muz. P. Armono, gimna
zijos moksleivių tautinių šokių grupė ir soli
stės Daugėlienė ir Bičkienė.

Tą pačią dieną UNRRA-os pareigūnams 
surengtame pobūvyje kpt. le Grand kalbėda
mas.- be kito ko, pasakė: Lietuviai — reta 
tauta, išsaugojusi tokius gražius papročius ir 
rodanti tiek daug prisirišimo prie jų. Atsi
skyręs. aš apie lietuvius negalėsiu nieko blo
go pasakyti, aš galėsiu tik gera pasakoti.

Kemptene baigti aukšt. hidrometrijos kursai
Birželio mėn. pradžioje tJ£emptene baigti 

hidrometrijos kursai, kuriems vadovavo prof. 
S. Kolupaila. Kursuose, kuriuos lankė kelio
lika klausytojų, buvo išeita sutrumpinta tos 
srities universiteto programa: hidrologijos 
pagrindai, debito kreivės skaičiavimas, debi
tų matavimas, hidrometriniai instrumentairir 
jų taravimas, hidraulikos žinios. Kursai susi
darė iš teoretinių paskaitų ir 2-jų savaičių 
praktikos darbų. Pastariesiems Kemptene 
prof. Kolupailos rūpesčiu buvo sudarytos pa
lankios sąlygos: hidrometrinių instrumentų 
firma A. Ott kursų reikalams pastatė specialų 
pontoną, aprūpindama jį moderniausiais ma
tavimo instrumentais. Tuo būdu buvo išma
tuota eilė debitų Bėrio upėje. Matavimo in
strumentų taravimas buvo atliktas pačių kur
santų, šiuo metu, tur būt, vienintelėj Vokie
tijoj likusioj firmos Ott taravimo laboratori
joj.

■Šios retos specialybės darbininkų paruoši
mas yra sveikintinas prof. Kolupailos suma
nymas.
• Birželio mėn. viduryje kempeninečiai visą 
svaitę gyveno menininkų globoje. Pradėta 
vietinėmis jėgomis. Muz. P. Armono veda
mas ansamblis birželio 17 d. pasirodė su nau
ja programa. Darnus dainininkų sambūris 
per, palyginti, trumpą laiką yra paruošęs sko
ningą ir įvairią programą. Koncerte dalyva
vusi op. solistė Radzevičiūtė pasirodė su operų 
arijomis, o solistės Armonienė ir Garmiutė 
pirmukart pamėgino pora duetų. Ansamblio 
šokėjų grupė pasirodė scenoje taip pat pirmą 
kartą. Koncerte dalyvavo UNRRA-os svečiai 
ir miesto komendantas.

Kpt. C. VV. le Grand, UNRRA Team 76 
Kemptene Direktorius 

Nuotrauka Pr. Urbučio

.Pagaliau birželio 23 d. kolonijoj pasirodė 
žodžio menininkai St. Santvaras, Pulgis An
driušis ir A. Gustaitis. Per 2 valandas užtru
kusio literatūros vakaro kempteniečiai išklau
sė su dideliu smalsumu. St. Santvaro žodžiai 
— rimtis ir susimąstymas, A. Gustaičio — 
sąmojus ir tema, o P. Andriušio — senai ži
nomas gamtininko pastabumas ir nesulaiko
mas juokas feljetonuose.

Šią „meno savaitę“ tvarkant daug pasidar
bavo Kempteno liet, k-to narys švietimo ir 
kultūros reikalams pik. Tautvilas. K. Da.
TOLKAS
• Gegužės 27 d. — birželiai d. netoli Tolko 
stovyklos buvo surengta 12 dienų skautų sto
vykla, kurioje dalyvavo Tolko skautai ir skau
tų atstovų iš Neumiunsterio ir Flensburgo. 
Per tą laiką suruošti du laužai ir išleisti du 
numeriai stovyklos laikraštėlio „Į stovyklą“. 
LAPDE
• S. m. gegužės 19 d. stovyklą aplankė aukš
tas anglų karinės valdžios pareigūnas, kuriam 
stovyklinės tautos įteikė dovanų. Lietuvių 
vardu įteiktas tautinių raštų rankšluostis. 
Vakare aukštasis svečias dalyvavo koncerte, 
kurio programą atliko Uchtės lietuvių choras 
ir tautinių šokių šokėjai. Vargo Bitė

Birželio 18-tą šis koncertas buvo pakarto
tas visiems Kempteno D.P.

Birželio 19-tą Wiurzburgo dramos mėgėjų 
kolektyvas 2 kart suvaidino aptrumpintą Vai
čiūno „Sudrumstąją ramybę“, o birželio 20-tą 
Čiurlionienės „Aušros sūnus“. Wiurzburgie- 
čių kolektyvas savo vaidinimais paliko tiek 
gerų įspūdžių, kad nevienas, ypač žiūrėda
mas „Aušros sūnų“ su St. Pilka, prisiminė 
gerąją senojo lietuviškojo teatro dvasią.

BIBERACHAS
Biberach/Riss — tai miestas įtekančios į 

Dunojų upės Hiss slėnyje. Čia lietuvių kolo
nija pradėjo kurtis prieš vienerius metus. 
Pradžioje gyveno tik keliolika lietuvių. Pa
mažu kolonija augo ir dabar jos narių skai
čius pasiekė 300. Gyvenama dažniausia pri
vačiai. Viengungiai ir keletas šeimų gyvena 
UNRRA-os paskirtuose dviejuose namuose. 
Jų viename koncentruojasi visas LTB gyveni
mas: komiteto raštinė, pr. mokykla, vaikų 
darželis, valgykla ir Raud. Kryžiaus būstinė. 
Nuo vasario mėn. suorganizuoti ir veikia au- 
tomechanikų, šoferių, elektrikų ir siuvimo bei 
mezgimo kursai; neseniai pradėjo veikti mū
rininkų bei statybininkų kursai.

Siu metų pradžioje suorganizuotas vyrų 
choras, kuris gražiai pasirodė miesto teatre, 
minint vasario 16-tąją ir per užgavėnes. Vė
liau choras perorganizuotas į mišrų ir jau 
pirmą kartą dainavo viešai Motinos Dienos 
minėjime. Kartu su choru dalyvauja ir tau
tinių* šokių grupė. Deja, taip gražiai pradžioje 
užsirekomendavęs, choras dėl tam tikrų prie
žasčių, atrodo, ima irti. Pavasarį pasireiškė 
ir sportininkai, kurie dalyvauja bendroje 
UNRRA-os komandoje ir paskiru vienetu.

Daugelis lietuvių dirba UNRRA-oje ir jos 
įvairiose dirbtuvėse: medžio apdirbimo, auto 
garaže, siuvykloje, batų dirbtuvėje ir drabužių 
sandėly. Apie 30 vyrų nuo praėjusio rudens 
dirba prie me ' • ’ ’ 'mo bei malkų paruo
šimo miške.

Merbeko lietuviai ruošiasi ateičiai
Greit bus metai, kaip šitoje stovykloje 

greta latvių ir estų gyvena per 700 lietuvių 
(viso stovykloje apie 3000 žmonių). Kultūri
niame gyvenime lietuvių grupė nenusileidžia 
latviams ir estams ir kai kuriose srityse pir
mauja. Šitai dažnai ir yra nesklandumų tarp 
mūsų ir latvių priežastis. Su estais sugyve
nama nuoširdžiai.

Nuo praeitų metų rugpiūčio mėn. stovy
kloje veikia vaikų darželis ir pradžios moky
kla, kuri pirmus mokslo metus jau baigė. 
Nuo praeitų metų spalių mėn. iki šių metų 
birželio pradžios veikė 4 kl. progimnazija, pra
plėsta iki pilnos gimnazijos. Jos direktoriumi 
paskirtas A Pečkaitis. Taip pat turime ir 
liaudies universitetą, kuris iki šio meto atliko 
didelį darbą švietimo ir profesinio lavinimosi 
srity. Be ištisos eilės paskaitų ir minėjimų, 
prie jo veikė ar tebeveikia įvairūs kursai, 
kaip šoferių, kirpimo-siuvimo, kulinarijos, 
mezgimo, buhalterijos, kalbų ir 11. Juos lan
ko 30-35*/* visų stovyklos gyventojų.

Dainos ir tautinių šokių šakose pasiekta 
gražių rezultatų. Tautinių šokių grupė sto
vykloje laimėjo pirmą vietą ir šito rezultatų. 
Tautinių šokių grupė stovykloje laimėjo pir
mą vietą ir šito rezultate nekartą buvo kvie
čiama pasirodyti anglų kariams, kaip i Wa- 
rendorfą, Biukeburgą, Mindeną ir kit. Dabar 
turi kvietimą pasirodyti vokiečių teatruose.

Šiuo metu LTB komitete pirmininku yra 
ats. pulk. J. Šepetys.

Vietos lietuviai visą laiką neturėjo kunigo. 
Tik retkarčiais čia atvykdavo pamaldų at
laikyti kunigai iš kaimyninių bendruomenių. 
Neseniai čia atvyko ir apsigyveno kun. J.Vi- 
lutis, kurs jau pradėjo ir religiniais klausimais 
paskaitų ciklą.

Vietos UNRRA-os direktorius viešu skel
bimu paragino visus išvietintuosius įsijungti 
į darbą, kurį kiekvienas pats turįs susirasti. 
Po trumpo laikotarpio aprūpinimas būsiąs 
nutrauktas, pirmoje eilėje neturintiems darbo, 
nes buvę pakankamai laiko darbui susirasti. 
Gyvenimas reikalaująs, kad būtų dirbamas 
bet koks siūlomas darbas, o ne vien toks, ko
kio norima. „Nėra tokio amato, kuris paže
mintų mūsų vertingumą, yra tik žmonės kvai
lai išdidūs“, sako sena prancūzų patarlė — 
rašoma skelbime. Ign. M.

Prašo pranešti
Adv. MACIJAUSKAS, žinąs apie likimą 

Liet Gelež. tarnautojo Alekso MANOMAlClO, 
nuo 1944 m. rudens buvusio KZ stovykloje 
Silezijoje, ir tautiečiai, žinantieji apie likimą, 
dailin. keramiko VI. MANOMAlClO, iki 1945 
m. kovo pabaigos "buvusio Rytprūsiuose — 
Labiau ar Miliau, — prašomi pranešti jų bro
liui Dipl. inž. Eug. Manomaičiui, (14a) Stutt
gart, Sonnenbergstr. 25, b. Frau Foehr.

Tautinių šokių trupei vadovauja Irena Ši- 
lingienė (Bakūnaitė). Choras, vadovaujamas 
jauno, bet gabaus dirigento Adolfo Narbuto, 
yra prašokęs stovyklos ribas ir sėkmingai 
(drauge su tautiniais šokiais) koncertavęs Ha
noverio, Ladės, Uchtės ir Lehrtes stovyklose. 
Žiūrovų ir žinovų teigimu, choras esąs pasie
kęs nežemą lygį ir šiame anglų zonos sekto
riuje jį reikia laikyti vienu pajėgiausių. Šiuo 
metu choras ir taut, šokių trupė ketina aplan
kyti tolimesnes stovyklas. Šalia to veikia mė
gėjų dramos sekcija, vadovaujama aktoriaus
J. Valentino. Ji buvo suruošusi porą links- 
mavakarių, dabar ruošiasi pastatyti bent vie
ną veikaliuką.

Stovykloje buvo du kartu apsilankę čiur- 
lioniečiai *ir savo daina bei šokiais liko ilgai 
nepamirštami ir mielai laukiami vėl atvyk
stant. Iš Detmoldo buvo atvykusi solistų gru
pė ir čia davė du koncertu. Laukiama atvyk
stant ir Detmoldo dramos teatro.

Spaudoje buvo paskelbta, kad šita stovy
kla žadama iškelti į Seedorfą, tačiau iki šio 
meto ,apie iškėlimą nieko nežinoma. Priešin
gai, ruošiamasi dar ir antram žiemojimui.

Šiuo metu stovyklos vadovybę sudaro: 
pirm. M. Rauchas, vicepirm. P. Indreika, sekr. 
B. Guoga, šviet. vad. J. Narbutas ir narys
K. Stirbys. * Rb

(16) Balys Gaidžiunas

Pakeliui į mirtį
Mes girdime artėjančius ir 

artėjančius karo šūvius
Buvo jau 1945 m. sausio mėnuo. Tai pats 

biauriausias mėnuo Pomeranijos provincijoje. 
Vėjai, šaltis ir sniegas buvo kasdieniniai mūsų 
nelaimės palydovai. O mes vis kalėme ir ka
lėme plaktais bei klynais įšalusią žemę. Mes 
dirbome slėptuves fabriko valdžiai, tarnauto
jams ir darbininkams.

Vieną dieną vėl sulaukiau savo žmonos 
laišką. Iš gauto laiško susidariau įspūdį, kad 
mūsų byloje oficialiu keliu nieko negalima 
padaryti. Ji rašaė, kad bandoma papirkti Ge
stapo žmones. O jei ir tai nepavyktų, tada 
reikia ruoštis pabėgimui. Tas reikalas mūsų 
jau anksčiau aptartas. Laimingu atveju gal 
ir buvo galima pabėgti, bet buvo ir labai daug 
procentų už tai, kad tuo gali būti sunaikin
tas. Laiške žmona pranešė, kad tvarkomi rei
kalingi dokumentai. Atvežti ir rūbai į Lands- 
bergą. Paprašiau meistrą, ar negalėtų mums 
sudaryti galimybę pasimatyti su žmona. Pa
našiu prašymu nedavė ramybės ir mano žmo
na. Meistras pradžioje atsikalbėjo, nes ir jo 
sekimas buvo padidėjęs nuo tada, kai firmos 
atstovas - vergų pirklys buvo užtikęs dr. D. 
besikalbantį su inž. Z., atvažiavusiu iš Ber
lyno. Tada buvo sukeltas nemažas skandalas. 
Nemalonumų buvo išvengta, tik budrumas 
padidintas. Bet mano prašymą išpildė. Pasi
matymą suorganizavo, palyginti, daug geriau 
ir saugiau, negu kad anksčiau buvo suorgani
zavęs. Į pasimatymą paėmė mane, dr. D. ir 
vieną kąlinį-vokietį. Apie tą kalinį mes bu
vome labai blogos nuomonės. Jis jau buvo 
ne vieną įskundęs. Meistras bijodamas, kad 
ir su juo kiauliškai nepasielgtų, minėtajam 
vokiečiui visada duodavo duonos ir į leng
vesnį darbą skirdavo. Ir šiuo atveju aš buvau 
įparegiotas jam duoti dalį gaunamo maisto. 
Reikėjo gi užkišti išdavikui bumą.

Mus tris įkinkė į lengvą vežimėlį ir liepė 
jį vežti. Pervažiavom gal dviejų kilometrų 

fabriko rajoną ir išsukom į plentą. Po to pa
sukome į darbininkams skirto bendrabučio 
kiemą. Pravažiavom ir jį. Mus nuvedė į patį 
pakraštį, kur stovėjo išeinamajai vietai skirta 
lentinė būda. Ji buvo prie žemės stipriai pri
šalusi. Reikėjo kirkomis iškirsti ir ant ve
žimėlio užsidėti. Jis pats tuoj nuėjo. Mes li
kome vieni. Po 10-15 minučių grįžo ir mane 
pasišaukė. Nuskubėjo. Prie vienų namų sie
nos stovėjo mano žmona. Pirmą kartą po tiek 
įvairių išgyvenimų galėjau pasisveikinti kaip 
žmogus su žmogum. Jaučiau, kaip ji drebėjo 
visu kūnu, ir mačiau per veidą riedančias aša
ras. Kalbėjomės apie viską.- Jie dar turėjo 
vilčių ištraukti mane papirkimais. Pradžia 
jau buvo padaryta. Man pačiam atrodė, kad 
tai nieko nepadės, kad mes esame įsukti į la
bai supainiotą ratą. Tos savo nuomonės ne
norėjau ryškiai pasakyti, bet tik priminiau, 
kad dėl manęs neatiduotų savo paskutinių 
daiktų, kad nesiduotų išnaudojami. Dėl bė
gimo priėjome aiškią išvadą, kad reikia gerai 
pasiruošti ir ryžtis. Blogai pasiruošus buvo 
tolygu savižudybei. Ilgesniam pasikalbėjimui 
ir čia neturėjom ramybės. Bendrabučio poli
cija, o Vokietijoje civiliai žmonės ir buvo be
veik tik policijos pareigūnai, matydama, kad 
pro vartus įėjo jiems nepažįstami žmonės, su- 
siinteresavo. Meistras pranešė, kad reikia 
pasikalbėjimą baigti. Turėjom atsisveikinti. 
Tai buvo vėl graudi scena. Ji nuėjo vis atsi
gręždama, o mes, trys kaliniai, traukėme ve
žimėlį atgzl į fabriko rajoną. Po to žmoną 
dar kelis kartus mačiau gatvėje. Ji vis mane 
palydėdavo, varant mane į darbą ir vėl grą
žinant į kalėjimą. Vieną dieną ji man gat
vėje kažką sakė, bet aš negalėjau nugirsti. 
Sekančią dieną jos jau nebemačiau. Ir tai 
buvo mūsų atsisveikinimas vėl labai ilgam 
laikui.

Kaliniai paleido žinią, kad raudonieji pra
dėjo didelį puolimą ir daugelyje vietų fron
tas jau sulaužytas. Klausėme meistro. Apie 
puolimą patvirtino, bet apie fronto sulaužy
mą jis nieko nežinąs. Jis pats tikįs, kad vo
kiečiai dar ilgai laikysis. Fabriko rajone dir
bantieji prancūzai ir iš kitų kraštų prievarta 
suvaryti darbininkai mums pranešė, kad fron
tas nuo Landsbergo tėra už 80 kilometrų. Mūs 

prižiūrėti atėjo pats biauriausias prižiūrėto
jas. Darbovietėje tiesiog siuto. Kaliniai prie 
darbo buvo tiesiog prirakinti. Už kiekvieną 
smulkeną mušė be atodairos. Ypatingai sau
gojo, kad nė vienas kalinys negautų progos 
pasikalbėti su darbininkais ir karo belaisviais. 
Jauną ukrainietį kalini, užkalbinusį prava
žiuojantį vežiką, taip mušė ir kojomis spardė, 
jog šis į kalėjimą be kitų pagalbos jau nega
lėjo sugrįžti. Į jo šonus ir kojas sudaužė ran
kos storumo lazdą.

Vieną pavakarę, prižiūrėtojui nuėjus į bū
dą kratyti mūsų paliktų paltų, nepastebimai 
dingo trys kaliniai lenkai. Iš būdos išlindęs 
prižiūrėtojas tuoj pastebėjo, kad kelių kali
nių jau nėra. Užaliarmavo fabriko policiją ir 
aplink dirbančius vokiečius darbininkus. Mus 
suvarė į būdą aužrakino, o prižiūrėtojas su 
meistru nuskubėjo gaudymo organizuoti. 
Praėjo dvi valandos ir niekur nieko. Atėjo 
laikas grįžti į kalėjimą. Atsirado bjaurusis 
prižiūrėtojas perpykęs iki pamėlynavimo. 
Mes ėjome klusnūs ir drebėdami. Koridoriuj 
mus iškrėtė, bet tai buvo visiškai bereikalin
gas kratymas. Tą vakarą tikrai niekas nedrį
so nieko neštis, o jei kas ir turėjo ką, tai dar
bo vietoje paliko. Grįžę į celę džiaugėmės, 
kad tiems lenkams pavyko pabėgti, bet vėlai 
naktį apgailestavome, kaip mušdami prižiūrė
tojai vieną pabėgusiųjų parvarė į kalėjimą. 
Kitų dviejų taip ir napagavo. Gi pagautasis 
tikrai atsiėmė baisaus keršto smūgius. Už ke
lių dienų jį pamačiau kalėjimo kieme pjau
stantį malkas. Veidas nuo mušimo buvo mė
lynas ir sutinęs. Pasirodo, kad jo mušti į celę 
kasdien eidavo tas bjaurusis prižiūrėtojas Ber
geris. Kai kada pasiimdavo jis dar ir kitą 
talkininką, iš pažiūros beveik džentelmeną, 
bet taip pat sadistą Lenskį. Ta savaitė po 
lenkų pabėgimo mums buvo tikrai panaši į 
pragarą. Kaip besielgsi, ką bedarysi, vis buvo 
blogai ir blogai. Darbo vietoje negalėjom nė 
akių pakelti nuo skeliamos žemės skeveldrų. 
Mes buvom prirakinti, kaip darbo arkliai ku
liamos mašinos manieže, o mušimui nebuvo 
jokių ribų. Tą savaitę mušti gavom beveik 
visi. Tai buvo kažkas daugiau negu žiauru. 
Tai buvo žodžiais neatkuriamas kalinių tero
rizavimas. Bet iš antros pusės, mes matėme, 
kad nacionalsocialistinio rėžimo dienos bai

giasi. Iš visų pusių kasdien garsiau ir gar
siau girdėjosi artėją karo šūviai. Pasirodė ir 
pabėgėlių kolonos.

Vieną dieną į mūsų koloną neatėjo ir mū
sų meistras. Manėm, kad tai tik tos dienos 
reiškinys — meistras turi kokį kitą darbą. 
Laukėm antrą dieną, bet ir ji praėjo be jokio 
ženklo. Bandėm klausti su belaisviais dirbusį 
meistrą, bet jis nieko nepasakė. Matyt, kali
niams pranešti tai buvo uždrausta. Bet aplin
kiniais keliais gavom pranešimą, kad meistras 
pašauktas į Volkšturmą. Vadinas, visi ryšiai 
nutraukti. Nebėra galimybės ne tik nieko 
gauti iš laisvės, perduoti ir gauti laiškus, bet 
ir galvoti apie pabėgimą, kuriam buvo ruošta
si ir kai kas realaus padaryta. O pabėgėlių 
kolonos vis gausėjo. Kartais keliai užsikimš
davo ir valandom prastovėdavo, kol galėdavo 
vėl pirmyn pajudėti. O buvo pati žiema — 
sausio mėnesio pabaiga. Šaltis, vėjai ir snie
gas buvo žiaurūs mums darbe, bet dar žiau
resni pabėgėliams ir jų vaikams. Iš mūsų ka
lėjimo kalinių sudarė specialią komandą mi
rusiesiems laidoti. Grįžę nauji duobkasiai 
pasakojo, kad pabėgėlių jau esama iš už 40 
kilometrų nuo mūsų kalėjimo. Tai taip pat 
buvo ženklai, kad frontas čia pat ir kad mes 
vieną dieną galime susilaukti raudonųjų. 
Džiaugsmas, kad mes galime greit išeiti į lai
svę, buvo didelis, bet kad mes galime pakliūti 
pas raudonuosius, buvo mažas. Mes laukėme 
anglų arba amerikiečių. Mes jau savo kailiu 
buvome patyrę, ką reiškia tie visokie „izmai“.

Iš kalėjimo pradėjo leisti mažas bausmes 
turinčius kriminalinius prasikaltėlius. Vedant 
į darbą ir iš ten grįžtant, mes matėme, kad 
ir Landsberge jau kiemuose stovi paruošti ve
žimai. Vieną dieną radome sustatytus sunkve
žimius ir priekabų koloną prie fabriko patal
pų. Aiškiai pradėjome jausti, kad šiame ka
lėjime ir šiame fabrike naūsų dienos suskai
tytos. Tik mums buvo neaišku, ar iš čia išei
sime į laisvę, ar būsime kur nors iškelti, o gal 
ir sunaikinti. Tie rūpesčiai buvo be galo di
deli. Bet juos pakreipti mums palankia link
me neturėjome jokios galios. Mus lydėjo nuo
gi šautuvai ir geležiniai pančiai. Mes buvome 
vergai, kaip kadaise prie Volgos ar Sibiro 
neišmatuojamuose plotuose.
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Sunkiausias uždavinys anglams
Kazys Veržikas

Iš visų trijų didžiausiųjų pasaulio impe
rijų — US, Sovietų ir D. Britanijos — anglai 
yra sunkiausioje padėtyje savo imperijos sai
tų išlaikymo atžvilgiu. Rusija ir Amerika di
delių kolonijų kaip ir neturi. Jos valdo mil
žiniškas teritorijas viename ir tame pačiame 
kontinente. (Rusija — dviejuse kontinentuose, 
bet be ypatingų geografinių kliūčių). Tuo tar
pu anglų imperija išsklaidyta po visus pasau
lio kontinentus. Ji apima įvairiausių tautų ir 
tikėjimų žmones, kurių papročiai, palinkimai, 
būdai, galvosenos ir idealai ne tik nesutampa 
su anglų, bet labai giežtai skiriasi ir tarpu
savyje. Iš čia suprantama, kodėl imperijos 
juridinai ryšiai (praklausomumo atžvilgiu) su 
jos dalinai syra pat labai įvairūs. Pradedant 
paprastomis kolonijomis, baigiant tokia vis 
nuo Anglijos bepriklausančia dominija kaip 
Kanada, Anglų valstybės vyrai privalo nuo
lat budėti, ir. sekti, kur tuos saitus dar galima 
„paveržti“, o kur jau būtina juos „atleisti“ 
tam, kad išvengus „sprogimo“ ir blogesnių 
pasėkų. Juk kokia būtų šiandien Anglija ga
linga, jei nebūtų įvykęs „sprogimas“ ir ne
būtų atsiskyrusios jos buvusios kolonijos, o 
dabartinės US. Todėl ir matome, kad Anglija 
nuolat savo santykius su kolonijomis tvarko 
ir pertvarko.

Dabar, po 150 metų, ir kaip tik šiaijie ne
ramiausiame pasaulinės politikos laikotarpyje, 
galutinai pribrendo reikalas anglams sutvar
kyti savo santykius (o gal — blogiausiu atvejū
— ir atsisveikinti) su jų

karūnos brangiausiuoju „deimančiuku“
— Indija. Jai reikia duoti visišką nepriklau
somybę. Kodėl gi nepriklausomybę? Tam yra 
dvi pagrindinės priežastys. Visų pirma patys 
indai įvairių įvairiausiomis priemonėmis to 
reikalauja ir spaudžia. Indai visiškai nepasi
tenkina (ir nepasitiki) kokiais nors pažadais, 
kad „palaukite, dabar ne laikas, vėliau“ arba, 
kad „nepriklausomybę gausite laipsniškai — 
pamažu turite iki jos priaugti“. Indai nori vi
siško aiškumo if tai nebeatidėliojant — šie
met. Įkalbinėjimai ar grąsinimai jiems neim- 
ponūoja. Tai Indai.

Dabar anglai. Jie, pasiremdami savo am
žiais sukaupta kolonij alinės politikos prakti
ka, supranta, kas dabar reikia daryti. Jie ži
no, kad nepriklausomybė Indijai reikia duoti, 
bet reikia tatai taip atlikti, kad busimoji 
nepriklausoma Indija pati, savo laisvu noru, 
panorėtų artimesnių ryšių su D. Britanija. O 
tai jau nelengvas uždavinys. Bet tai ne vis
kas. Pats sunkiausias klausimas yra tas, kaip 
padaryti, kad busimoji nepriklausoma Indija 
nepradėtų pairti ir pasiduoti (iš dalies ar vi
siškai) savo didelio Kaimyno įtakai. Tada ji 
galėtų ir prieš Anglija atsistoti. Reikia žinoti, 
kad didieji Indijos kaimynai, Sovietai ir Ki
nija, labai atidžiai (ir net aktyviai) seka In

dijos pilitinių įvykių raidą ir daro savo išva
das. Bet

kodėl gi Anglija taip brangina Indiją?
Mes, lietuviai, ir apskritai europiečiai, apie 
Indiją nedaug ką žinome. Žinome, kad In
dijoje yra fakirai, kurie peilius ryja ir ugnimi 
spiaudo, kad jogai, užburia pikčiausias gyva
tes, kad maharadžos skęsta turtuose, kad In
dijoje žmonės nuolat badu miršta, kad cholera 
ten įprastas svečias, kad ten yra daug kastų, 
kurios amžinai tarp savęs kovoja, kad ten yra 
„šventosios“ karvės, darančios įvairius ste
buklus ir daug kitų panašių dalykų. Visa tai, 
žinoma, labai įdomu, bet tarptautinei politikai 
svarbu ne tas. Svarbu tas, kad Indija yra 
kraštas su daugiau kaip

400 milijonų žmonių.
Indijoje yra naftos, anglių, geležies ir kitų 
svarbių metalų. Indijos žemės ūkis, jei jis 
būtų reikiamai pakeltas ir tinkamai sutvar
kytas, ne tik neduotų badu mirti Indijos gy
ventojams, bet vaidintų žymų vaidmenį pa
saulio aprūpinime maistu. Ka reiškia Indija
— anglai, svarbiausia, pamatė šio karo metu. 
Tuo laiku, kėi Anglijos salos staigiai atsidūrė 
labai opioje Hitlerio (ir jo visokių V-l ir pa
našiai) kaimynystėje, — Indija virto ginklų 
gamintoju ir arsenalu. Be to, ji davė anglams 
milijonus karių — žinoma, zuž laisvės pažadą. 
Dabar tą pažadą reikia ir ištęsėti. Neištęsėsi
— daugiau nebetikės visvien. Juo labiau, kad 
Indija savo nepriklausomybės reikalais jau 
daug derėjosi su anglais, daug visokių pro
jektų ir pažadų jau buvo duota.

Kokios buvo kliūtys
Indijos nepriklausomybei? Savaime supran
tama, kad britams labiau norėjosi turėti In
diją savo imperijos dalimi, negu leisti jai atsi
skirti ir nepriklausomai savo užsienio politiką 
tvarkyti. Bet buvo ir kita visai objektyvi 
kliūtis, kuri sudarė ir dabar tebesudaro didelį 
pavojų Indijos nepriklausomybei. Tai

pačių Indijos gyventojų nevieningumas
Apie 280 milijonų Indijos gyventojų yra 

taip vadinamo Indų tikėjimo, kurio svarbiau
sias pažymys — susiskirstymas kastomis. Apie 
100 milijonų gyventojų yra musulmonai: at
seit, Mahometo tikėjimo išpažintojai. Apie 6 
milijonus sikų, apie 7 milijonus krikščionių, 
apie 250 tūkstančių Budos garbintojų ir dar 
kitų smulkesnių tikėjimų; Taigi, dauguma gy
ventojų yra Indų tikėjimo, o pati didžioji ma
žuma — Mahometo. Šitos gyventojų grupės 
ir vaidina didžiausią vaidmenį Indijos gyve
nime, o jų tarpusavis nesutikimas, nevienin
gumas trukdo Indijai iškilti į nepriklausomų 
ir gerai susitvarkiusių valstybių tarpą. Šitos 
abi didžiulės gyventojų grupės yra.susiorgani
zavusios į dvi partijas. Didžiausioji iš jų yra

Kongreso partija,
kuri ir yra pati griežčiausioji kovotoja už In

dijos laisvę ir nepriklausomybę. Ji buvo 
įkurta 1885 metais. Svarbiausias tos partijos 
požymis yra tas kad ji' labai aiški anglų 
priešininkė ir siekia ne tik nepriklausomos, 
bet ir suvienytos Indijos. Labai svarbu pažy
mėti, kad ši partija susiorganizavo su nemaža 
pačių anglų pagalba (Labiausia padėjo buvęs 
britų valdininkas A. O. Hume). Anglai sam
protavo labai teisingai. Jie manė, kad geriau 
turėti organizuotą opoziciją, kuri galimai kul
tūringai reiškia savo pretenzijas ir nepasi
tenkinimus, negu įvairius atskirus riaušinin
kus, sukilėlius — ir nežinoti, ko jie tikrai nori 
ir kokius gyventojų, sluoksnius jie atstovauja. 
Tos partijos priešakyje atsistojo taip pat 
angliškojo išauklėjimo žmonės. Pirmiau 
Gandhi, o dabar garsusis Nehru. Abu jie stu
dijavo teisę Londone ir yra geri advokatai. 
Taip pat, žinoma, aistringi, drąsūs patriotai. 
Kalėjimas kovoje už laisvę — jiems nebaisus. 
O vis dėlto abu šie vyrai yra labai skirtingi, 
taip pat yra skirtinga jų kovos taktika.

Mahatma Mohandas M. K. Gandhi, 
baigęs savo studijas Londone ir kuri laiką gy
venęs Pietų Afrikoje, grįžo į savo tėvynę ir 
pasidarė kovos už nepriklausomybę vadu. Jis 
buvo įsitikinęs pacifistas, todėl jo kovos svar
biausias ginklas buvo ne jėga, bet

taikingas civilinis nepaklusnumas
anglų valdžiai. Dėl savo pacifistinių įsitiki
nimų jis taip pat buvo priešingas tam, kad 
Indija padėtų kovoti demokratams prieš ašies 
valstybes. Tačiau šitokią Gandhi pažiūrą Į 
karą kongreso partiją 1941 oficialiai atmetė ir 
kare dalyvavo anglų pusėje. Apskritai, 
Gandhi buvo priešingas Indijos sumodernini- 
mui. Viduramžių laikai jam daugiausia im
ponavo. Tad, nors jo autoritetas Indijoje bu
vo ir yra milžiniškas, bet modemiškiau gal
voją indai ne visoms jo pažiūroms pritaria.

Užtat matome, kad į Indijos nepriklauso
mybės kovų areną išeina

Pandit Jawaharlal Nehru,
moderniosios Indijos atstovas, labai pažangus 
savo pažiūrose į ekonominius socialinius ir 
politinius klausimus. Nors jis yra kilęs iš ari
stokratiškos šeimos, bet gilus demokratas. Jis 
tampa greta Gandhi — kongreso partijos vadu. 
Jis priešingas Gandhi pacifizmui. Nehru yra 
plataus tarptautinio mas*to politikas. Jis buvo 
pirmas Indijos vadas, kurs dėjo pastangas In
dijos klausimui kelti tarptautinėje plotmėje, 
aktyviai reaguoti į visus tarptautinės politi
kos klausimus ir tuo būdu didinti Indijos 
svorį tarptautinių santykių arenoje.

Jau minėjau, kad antra didelė Indijos po
litinė ir drauge religinė partija yra 

musulmonų lyga,
kuri iš~ pradžių bendradarbiavo su kongreso 
partija, bet 1934 metais jos vadu pasidarė

Mohammed Ali Jinnah

ir ji stojo prieš kongreso partiją. Jinnah, tur
tingas ir puikus advokatas, įrodinėja, kad 
kongreso partija atstovauja tik indų tikėjimo 
žmonėms ir todėl nepriimtina musulmonams. 
Tos partijos svarbiausieji požymiai yra tai, 
kad ji yra daugiau linkusi bendradarbiauti 
su britais (ir duo būdu atsispirti prieš kon
greso partiją) ir nori padalinti Indiją, nori 
turėti atskirą musulmonų valstybę — „Paki
stan“. Tai va tie du klausimai, dėl kurių svar
biausia nesutinka abi didžiosios Indijos par
tijos.

Toks tų partijų nesutarimas, didžiai ken
kęs Indijos nepriklausomybes reikalui, euro
piečiams atrodo mažai suprantamas ar net 
„nerimtas“ reikalas. Bet Aziją mes perdaug 
mažai pažįstame, todėl jos nesuprantame, o 
kai kur ir nepagrįstai neįvertiname, todėl ir 
suklystame. Bet tai jau atskira per plati te
ma. Dėl tų partijų nesantaikos noriu tik tiek 
čia priminti, kad Azijos musulmonai su di
dele panieka žiūri į Indų religiją, vadina to 
tikėjimo narius stabų garbintojais ir laikytų 
(taip pareiškė aukščiausias Islamo dvasiškis 
Madras), kad šventasis Islamo įstatymas būtų 
labai pažeistas, jeigu musulmonai atsidurtų 
stabų garbintojų (suprask — Indų tikėjimo 
narių) valdžioje. Taigi, klausim* opus ir ne
lengvas. Todėl musulmonai ir yra priešingi 
suvienytai Indijai.

Greta šių didžiųjų partijų Indijoje dar 
daug kitų gan .stiprių organizacijų, kaip „Ne
paliečiamųjų“. „Profesinių Sąjungų Kongre
sas“, „ūkininkų Sąjunga“ ir kt. Jos taip pat 
turi savo atskirus tikslus ir aistringus vadus. 
Čia svarbu bet gi iškelti dar vieną Indijos in
stituciją,, kuri taip pat sunkina jos nepriklau
somybės vienybės kelius — tai.

Indijos kunigaikščiai.

Čia yra toks reikalas. Vienas ketvirtadalis 
Indijos teritorijos priklauso taip vadinamoms 
Indijos valstybėms, kurios, griežtai juridiškai 
imant, nepriklauso anglams — jas formaliai' 
valdo kunigaikščiai, kurie, savaime supranta
ma, yra anglų proteguojami bei pusėtinai 
tvarkomi. Iš kur tie kunigaikščiai atsirado ir 
kodėl anglai jų nepanaikino? Čia vėl anglų 
politikos išmintis. Užkariauti Indiją anglams 
nebuvo lengva. Būdavo visko. Anglai pama
tė, kad tie kunigaikščiai „neblogas“ dalykas, 
kad per juos dar sėkminigiau galima valdyti 
Indiją. Todėl dar nenukariautus kuni
gaikščius paliko — sudarė su jais sutartis — 
kunigaikščiai valdo valstybes, o pačius kuni- 
gaikščiaus valdo anglai. Viskal gerai. Ir 
anglai patenkinti ir kunigaiščiai žino, kad jų 
pozicijos turtas, kad niekas jų nenuvers, nes 
anglai juos užtars. O tokių „laisvų“ valsty-

Jonas Gailius

Malūno daina
Vakarai viliojo mane.
Mėgau ne tik besileidžiančios saulės rau

svas pasakas, ne tik žuvėdrų klyksmą ant 
Nemuno, bet ir tyliai besikuždančius žilvičių 
krūmus, sustingusias pušeles ir po kojom dai
nuojantį smėlį.

Takelis vingiavo pro gluosnių alėją,, šoki
nėjo smėlio kauburėliais ir lankstėsi pro vie
nišas pušeles, kurios niekaip negalėjo dides
nės užaugti įkaitinto smėlio jūroje.

Nusignybiau pušies spyglį ir užsimiršęs 
kramčiau jį. Paskum paėmiau mažutį akme
nėlį ir sviedžiau į žvilgantį Nemuną. Išsigan
dusios pakilo laukinės antys, pasiblaškė tarp 
abiejų krantų ir nuskrido į Merkį.

Ėjau toliau.
Varnos krankavo, tingiai vasnojo sparnais, 

nešiodamos dideliuose snapuose kaulų ir bul
vių trupinius.

Pagaliau priėjau įkalnį.
Apačioje, dideliame slėnyje, čiurleno Strau

ja, apsisupusi gėlėta pieva ir lazdynų krū
mokšniais. Anapus upelio kilo į viršų smė
lėtas krantas, kurio viršuje snūduriavo kelios 
pušelės. Toli, vakaruose, dumsojo, maži na
meliai, kaip išmėtytos degtukų dėžutės.

Pasileidau takeliu į pakalnę.
Pavasarį čia mėlynavo žibutės ir viliojo 

praeivius stabtelti ir prisirinkti žiedų puok
štelę.

Dabar maži šaltinėliai veržėsi iš po žemės 
ir krito žemyn, besiverždami į Straujos glė
bį. Vešli žolė augo aplinkui, o apačioje bal
tavo keli beržai.

Pasukau į šiaurę. Visą laiką ėjau siauru 
keleliu, kuris vedė į Zakavolius. Neturėjau 
noro aplankyti nė vieno pažįstamo: mane ma
sino pasakiškas slėnis, įspraustas tarp aukštų 
krantų, kaip gražus paveikslas turtinguose rė
muose.

Priėjęs kryžkelę, sustojau. Visose pusėsę 
buvo gražu, visijeeliai viliojo mane.

Staiga dešinėje pusėje išgirdau dusliai al
suojantį malūną.' Vanduo purkšlėmis taškėsi, 
dideli sparnai sukosi ir šokdino sunkias ak
mens girnas. 

I Nė nepasijutau, kaip atsidūriau prie ma- 
| lūno.

Buvo dviejų aukštų, medinis, gerokai ap
dulkėjęs. Maži langeliai gaudė paskutinius 
saulės spindulius ir švitėjo įvairiomis spalvo
mis.

Apačioje kunkuliavo Straujos vanduo, šo
kinėjo, taškėsi. Maži šapeliai, tartum apsvai
gę, sukinėjosi putotam vandeny ir daužėsi į 
pylimą. s

Pro atviras duris įėjau į vidų.
Mane sutiko girnų dundėjimas, diržų 

šniokštimas, javų ir miltų daina. Jokio žmo
gaus nebuvo.

Apsidairiau, nejučiomis suslgūžiau ir mil
tuotais laiptais pakilau į antrą aukštą.

Pro mane praslinko keli žmonės. Vienas 
triūsėsi apie maišus. Žiūrėjau į visus atidžiai, 
tylėdamas, norėdamas pamatyti panašų į Ig. 
Šeiniaus „Kuprelio“ Olesių. Tačiau visi buvo 
stiprūs, petingi žaliūkai ir atrodė panašūs į 
visus mirtinguosius. Tik miltuoti rūbai, vei
das ir plaukai skyrė juos nuo ką tik mieste
lyje matytų.

— Netrukdau jūsų? — paklausiau javus 
bepilstantį darbininką ir nustebau, koks silp
nas mano balsas.

Bet žmogus mane išgirdo.
— Oi ne! — šūktelėjo. — Galite pasižiū

rėti!
Pakėliau akis į viršų. Palubėj karojo vo

ratinkliai, bet ir jie buvo balti, miltuoti. Ant 
grindų, tarp įvairių dėžių ir mašinų, stovėjo 
pilni maišai javo.

— Neapkurtina jūsų tas ūžesys? — priėjau 
prie darbininko.

— Kodėl? Juk tai mūsų kasdienė muzika! 
Be jos užmigtum žmogus!

— Bet čia kaip mūšio lauke...
— Prie visko žmogus pripranti. Girdėjot, 

tur būt, kad geras malūnininkas negali už
migti tyloj. , Jam, matot, malūno lopšinės 
trūksta...

Ir patenkintas nusišypsojo.
Paglosčiau brandžius rugių grūdus, pažiū

rėjau į javų pilamą gerklę, slidinėjančius dir
žus, ratų ratelių dantis ir vėl leidausi į apa
čią.

Malūnas sunkiai alsavo, trynė mažus ru
gių grūdus, kosėjo ir krankštė. Dabar aš ga

lėjau puikiai įsivaizduoti kuprelį Olesių, lak
stantį apie girnas, maišus ir bepasakojantį 
savo širdies pasaką ateiviui.

Staiga pro duris įslinko nedidelio ūgio 
žmogelis. Jo veidas buvo liesas, palei smakrą 
raudonavo įkirtimo žymė, akys buvo nuleistos.

Vilkėjo melsvą apsiaustą, platų ir didelį, 
vieną ranką laikė kišenėje.

Pamatęs mane, truputį palenkė galvą ir 
apsidairė.

— Jūs miltų atvažiavote? — paklausiau.
— Ne! — jo balsas buvo duslus, lėtas. — 

Aš šitam malūne dirbu. Tvarką prižiūriu.
— O kur gyvenate? Miestelyje?
— Ne, turiu čia tokį kampelį. Ne didelį, 

bet patogų.
— Vienas gyvenate?
— Su dukrele. Ji gimnazijoje mokosi.
Tada aš atsiminiau jo dukterį Marytę, ku

rią kartą sutikau šito slėnio pakrantėje. Ji 
klausėsi mano žodžių apie laukų vėją, o kitą 
dieną atnešė kelis savo eilėraščius.

— Q gal užeisite pas mus?^— pertraukė 
mano mintis jo balsas.

— Jeigu nesutrukdysiu, mielu noru!
— Na, tai prašau! — paėmė mane už al

kūnės ir išsivedė į kiemą.
Paėjęs į kairę pusę, atidarė žemas duris ir 

įsivedė į mažą kambarėlį. Nespėjau nė apsi
dairyti, kaip jis praskleidė lietuviškų raštų 
kilimą ir paprašė į šoninį Įęambarį.

— Čia bus ramiau ir malūno taip negir
dėsite! — pasakė ir paprašė sėsti.

Ant sienų kabėjo keli seni paveikslai. Juo
se tekėjo upė, augo beržai ir piemenėlis ganė 
aveles. Priešais stalą, pačioj palubėj, rikia
vosi šv. Jurgis, Sopulių Motina, Nukryžiuo
tasis ir šv. Kazimieras.

Kertėje stovėjo nedidelė lentynėlė, ant ku
rios buvo sudėtos knygos ir laikraščiai. Vir
šuje gulėjo keli originalūs akmenys ir sraigių 
kiauteliai. Ant stalo, užtiesto balta staltiese, 
žydėjo laukų gėlės — ramunės ir varpeliai.

Be mudviejų, kambaryje daugiau nieko 
nebuvo.

— O kur jūsų žmona? — paklausiau.
Zmogisčius nuleido akis, ranka perbraukė 

veidą, paskui paglostė ramunės žiedą.
— Aš neturiu žmonos. Gyvenu su dukrele 

ir prisiminimais. O kažkada buvau laimin

gas. Tada man nieko netrūko, nes geros žmo
nos rankos mokėjo užglostyti kiekvieną rū
pestį ir sielvartą. Et. bet jums tai neįdomų...

— Priešingai, — atsakiau, — jei tik tam
stai nebūtų sunku prikelti praeitį!

Malūno triukšmas augo ir kambarėlio sie
noje virpėjo mažutė lentos atčaiža.

Pasakotojas žiūrėjo į gėlių žiedus ir, tar
tum, negirdėjo malūno dainos. Jis, matyt, gy
veno praeitimi ir skendėjo jos prisiminimuose.

— Gerai, papasakosiu, bet labai trumpais 
žodžiais, — truputį pasisuko į mane. — Vi
sam mano gyvenimui apipasakoti neužtektų 
kelių vakarų.

Valandėlę vėl pritilo, matyt, apsimąsty- 
damas, nuo ko pradėti ir ėmė slopiu balsu 
pasakoti: •

— Tai buvo prieš šešiolika metų. Gyve
nau Subartonių sodžiuje, auginau sodą, sėjau 
javus, sodinau bulves. Nejaučiau nei nuovar
gio nei vargo. Kėliau su saule, gulau su nak
ties tamsa. Vakarais ne kartą kalbėjausi su 
žmona ir abu svajojom apie gražią ateitį... 
Mūsų dukrelė augo, kaip ir sodo vyšnios, 
džiugindama abiejų širdis.

Pasakotojas valandėlę nutilo, o jo veidas 
spindėjo laime ir džiaugsmu.

Malūnas ritmingai ūžė, Straujos vanduo 
šniokštė, putojo.

— Tačiau laimė kartais užmerkia akis, kad 
žmogus galėtum paragauti kančios taurę. 
Mūsų dukrelė susirgo ir turėjom nuvežti ją į 
ligoninę. Kartu išvažiavo ir žmona. Ji ryžosi 
visą laiką budėt prie mūsų kūdikio. Namuos 
likau beveik vienas. Ilgos ir nuobodžios buvo 
tos dienos ...

Žiūrėjau į pasakotojo primerktas akis ir 
girdėjau, kaip nerimo malūnas, rydamas pu
totą Straujos srovę. O žmogus sekė savo pa
saką toliau:

— Netrukus žmona su mergaite grįžo. Ta
čiau dabar ji nebuvo tokia pati, tartum duk
ters liga būtų išsėmusi visą jos džiaugsmą. 
Vengė žmonių, nemėgo kalbėti, kartais aptik
davau ją apsiašarojusią. Kai paklausdavau, 
kas jaį yra, atsakydavo: „Praeis..Bet šita 
nuotaika nei praėjo nei pasikeitė. Žmonos 
būsena apkrėtė ir. mane: vienas slankiodavau 
po laukus, darbo meilė išnyko, o mane kan
kino baisus nujautimas...
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bių su kunigaiščiais priešakyje yra Indijoje 
net 562,

gi jų dydis ir reikšmė taip pat nepaprastai 
įvairūs. Yra tokių valstybių, kaip visa Italija 
su 15 milijonų gyventojų ir 30 milijonų do
leriu metinių pajamų (pav., Hyderabad). Bet 
yra valstybių (Biebari), kurių teritorija siekia 
IV2 mylios, gyventojų vos 27, o metinės paja
mos 27 doleriai.

Taigi tas „laisvąsias“ valstybes anglai 
valdo per kunigaikščius, o kitą Indiją tiesio
giniai — per savo vicekaralių. Žinoma, tas 
pats vicekaralius faktinai valdo ir visus tuos 
kunigaikščius.

Jau iš to, kas čia nors ir labai trumpai 
suminėta, galima spėti, kad pasiekti vienin
gumą Indijoje labai sunku. Ypačiai, kad kul
tūros srityje daugeliu atžvilgiu, Indija iš 
tikrųjų yra atsilikusi. Ypačiai kunigaiščių 
valdomos žemės. Ir reikia visai objektyviai 
pripažinti du dalykus. Anglams Indija bran
gi, jie iš jos turėjo daug naudos, gal jd valdy
dami ir kiek skriaudė ar darė klaidų. Tai tie
sa. Bet, kita vertus, tik anglai apsaugojo In
diją nuo pilietinio karo ir didelio susiskal
dymo, kurio rezustatas galėtų būti — Indijos 
(visos jos dalies) patekimas vėl į kitų valsty
bių globą ar net priespaudą.

Tad anglai, nusprendę padaryti Indiją ne
priklausoma, nori kad ji paliktų ir toliau vie
ninga ir faktinai nepriklausoma ir, žinoma, 
minimum — drauginga D. Britanijai. Tuo rei
kalu jau nuo kovo mėnesio Indijoje darbuo
jasi anglų ministerių kabineto nusiųstoji ko
misija. Ir darbas dar neužbaigtas (bent taip 
buvo rašant šį» straipsnį). Bet jau labai daug 
padaryta. Jau visos didžiosios Indijos partijos 
sutiko su anglų trimis pagrindiniais pasiūli- 
jimais:
1) Indija pasidaro federacinė valstybė;
2) jos konstituciją nustato pačių indų rinktas 

steigiamasis susirinkimas;
3) visam tam įvykdyti sudaroma laikinoji In

dijos vyriausybė.
Dabar reikalas užkliuvo tik už laikinosios 

vyriausybes sudarymo. Mat, Indijos gyven
tojų grupės, pajutusios labai jau artimos lais
vės kvapą, labai kietai kovoja už savo pozi
cijų tvirtumą būsimoje nepriklausomoje Indi
joje. Kaip ten bebūtų, nėra obejonės, kad 
kliūtys bus nugalėtos ir nauja milžiniška jėga 
įsijungs į tarpautinę politiką. Reikia tikėtis, 
kad laisvę iškovojusi tauta — Indija padės 
(bent tarptautiniame forume) visoms toms 
tautoms, kurių laisvė yra svetimos priespau
dos paglemžta. O ir patys britai gal greičiau 
„prisimins“, kad reikia skatinti ir kitus ga
liūnus gražinti laisvę toms tautoms, kurios 
savo vieningumu, kūrybingumu ir sveika po
litinė nuovoka jokiu būdu nenusipelnė paglem
žimo ar išnaikinimo. Keliasi didieji — kelsiss 
Ir mažieji. To reikalauja teisingumas ir pa
saulio taikos pagrindai. /

A. P. Jasas

/Joe židinio
( dienų dienas dairais — 
jos sugrįžta vakarais ...
Blėstant ugniai židiny, 
vis tylėdamas meni 
balto'kūdikio šypsnius, 
žemės skausmo grandinius.
Ir pro graudulį regi 
šviesų rytą parugy, 
kur. nuo vargo linkdama, 
supo kūdikį mama; 
kur varteliai atkili, 
žydi lūšnos pašily — 
žydi vargana dalia,- 
kaip paavsaris žalia.
Į naktų naktis dairais — 
jos sugrįžta vakarais ...
Ir kentėdamas tiki — 
žemė skausmui nuotaki: 
iš pavasarių anų « , 
grįžta tūkstančiai dainų!

Praėjo ištisi metai. Aš, tarytum, apsipra
tau su žmonos pasikeitimu. Mes ir toliau ge
rai sugyvenom, nors ne jautėm pirmykštės lai
mės. Nežinau, ji, gal būt, ir buvo laiminga, 
nes niekuomet nesiskundė. Dukterį nepa
prastai mylėjo. Dažnai su ja išeidavo į pie
vas gėlių pasirinkti. Aš iš nuobodulio pradė
jau skaityt laikraščius, knygas. Atradau kitą 
pasaulį. Ypač man patiko Žemaitė. Ne kartą 
pagalvodavau: ne tik jauni, ne tik mokyti 
gali rašyti. Senesnio protas nusistovėjęs, jis 
daugiau mato ir jaučia...

— Pagaliau artinosi Petrinės. Žmona pa
sisakė važiuosianti į Ryliškes pas savo seserį. 
Nieko nesakiau. Tegu, maniau sau, pasisve
čiuoja, gal bus linksmesnė. Išvažiavo. Pati 
viena. Ir dukterį namuos paliko. Buvo švel
ni ir nuoširdi. Žadėjo greit grįžti. Išvažiavo 
ir... daugiau negrįžo.

. — Tai ji paliko jus? — nustebau.
— Ne, nepaliko, tik aš pasilikau vienas, 

— atsiduso ir visai užmerkė akis.
Aš tylėjau, nenorėdamas trukdyti jo susi

mąstymo. Jaučiau, kad savo pasaką tikrai 
pabaigs. Ir neapsirikau: jis prarherkė akis, 
žiūrėjo pro atviri langą į Straujos srovę ir 
pasakojo: •

— Reikėjo važiuoti per didelį mišką. Buvo 
jau prietemėlė. Arklys, matyt, ko nors išsi
gando ar pamatė ką ant kelio ir davė šuolį 
t šalį. Žmonės rado ją negyvą...

Prancūzijos
apsisprendimas

(Mūsų korespondento Paryžiuje)

Urnas atidarius
Rinkiminė propaganda, aktingai ruošusi 

dvidešimt penkis milijonus prancūzų birželio 
2 dienos rinkimams, nudažė Prancūziją pen
kiomis spalvomis. Penkios ideologijos... peo- 
kios programos ..., penki sarašai vedė labai 
planingą, iš anksto gerai apskaičiuotą ir vi
sais niuansais išlygintą kovą dėl vietų nau
jame St. Seime. Socialistai, komunistai, radi
kalai, krikščionys demokratai ir konservato
riai — šie penki pretendentai rungėsi dėl bal
sų skaičiaus, dėl vietos ir pirmenybės ir be- 
sirungdami pripasakojo kraštui senų ir nau
jų dalykų, apdovanojo jį gausiais pažadais, 
stipriai apsikoliojo savitarpyje ir pranašavo 
vienas kitam nusmukimą, pralaimėjimą ir 
net galą. Socialistai didžiavosi prieš audito
rijas jų vado Leono Blumo iš Amerikos par
vežtais doleriais ir gyrėsi, kad tik jie vieni 
gali teisingai atstovauti Prancūzijos tarptau
tinę poziciją ir protingai diriguoti krašto at
sistatymą. Komunistai neatsiliko pagyrais ir 
pažadais, pralenkiančiais visokias fantazijas. 
Jie vykdė dvigubą manevrą rinkiminiame 
mūšyje, vienu ir tuo pačiu laiku ir gynėsi ir 
puolė. Gynėsi nuo juos užpuolusių socialistų 
ir konservatorių ir puolė besiginančius krikš
čionis demokratus ir radikalus. Gi krikščio
nys demokratai pasirinko rinkiminei propa
gandai moralisto, apaštalo, vienybės garbin
tojo ir artimo meilės skelbėjo rolę. Jie nė 
vieno nepuolė ir gynėsi Kristaus dėsniu: „Kas 
tau akmenį, tam tu duonos šmotelį“. Radi
kalai ėjo, galima sakyti, „pečiais“ ir gerai iš
galąstais revanšo šūkiais, skelbdamiesi, kad jie 
yra jau atsinaujinę ir pasilsėję kraštui val
dyti daug geriau, negu kad jie jį valdė apie 
50 metų. Ir pagaliau konservatoriai (Parti rė- 
publicain de la Libertė) liūto įniršimu kramtė 
komuinstus ir, prisidengę stambaus kapitalo 
sienomis, reklamavosi galia suteikti prancū
zams ir darbo ir duonos...

Stebint ir klausant gerų ir blogų kalbų, 
galėjai žmogus daryti visokių prognozų ir žai
sti spėliojimais, kuris iš tų penkių apgaus di
desnį skaičių balsuotojų. Vyravo visuotinis 
įsitikinimas, kad krikščionys demokratai .išeis 
iš rinkimų pirties gerokai pasilpę..., kad ko
munistai taip gi praras keletą atstovų, kad 
radikalai truputį atsities, kad konservatoriai 
savo pozicijas sustiprins ir... ir kad socia
listai nuskins laurų vainiką. Bet prancūzo 
charakteris yra keistas: jis mėgsta kuklumą 
ir užjaučia nusižeminusius; neapkenčia aro
gancijos ir baudžia išdidžiuosius. Taip jis ir 
pasielgė birželio 2 dieną: išdidžiuosius socia
listus ir arogantus komunistus nubaudė, o iš
kėlė savo „šventu paprastumu“ pasirodžiusius 
krikščionis demokratus. Atidarius urnas ir 
sukalkuliavus, paaiškėjo, kad krikščionys de
mokratai (M.R.P.) surinko 163 atstovus (tu
rėjo 151), komunistai — 150 (turėjo 152), so- 

; cialistai — 128 (turėjo 144), radikalai — 40 
(turėjo 38), konservatoriai — 35 (turėjo 35). 
Likusius atstovus pasidalino smulkios ir ma
žai reikšmingos grupelės, iš kurių pažymėtina 
tik viena su 24 atstovais — tai Alliance De- 
mocratique su labai ryškia ir žinoma asme
nybe priekyje (Paul Reynaud — primename, 
kad jis yra laikomas vienas stipriausių finan- 
sistų, kad turėjo nelaimės būti paskutiniuoju 
III-sios Respublikos ministru pirmininku, kad 
jis atstovauja klasinius ekonomikos principus 
ir yra priešininkas visokių iki galo nedagal- 
votų socialinių bei ūkinių reformų). Sugru- 

| pavus Steigiamą Seimą į penkias koalicijas,

— Palaidojau vargšę. Ilgai stovėjau prie 
jos kapo ir galvojau, nejau žmogus iš tikrųjų 
turi savo likimą. Ilgai mąsčiau ir apie jos 
būdo pasikeitimą, bet nieko nesugalvojau. Vis
kas man liko paslaptyje... Tačiau man dar
bas krito iš rankų, o knygos vis labiau trau
kė. Tad pardaviau ūkį, kur kiekvienas takelis 
man mirusią priminė, ir apsigyvenau mieste
lyje. Dukrelę pradėjau leisti į mokyklą. Ji 
buvo gyvas motinos atvaizdas — susimąsčiu
si, tyli, vienumos mėgėja. Bet miestelis man 
nepatiko ir persikėliau čia. Man patinka ma
lūno muzika, nes ir ji neaiški, nesuprantama, 
kaip ir žmogaus dvasia. Tačiau toji muzika 
įdomi — ji leidžia susimąstyti, pagalvoti apie 
gyvenimo kryžkeles...

Pasakotojas baigė.
Pro langą veržėsi vakaro vėsuma ir sute

mos. Tiktai malūnas nerimo, netilo, o ūžė, 
bildėjo, grojo.

Nenorėjau pertraukti iškalbingos tylos 'ir 
tylutėliačiai atsistojau. Paskum atsisveikinau 
ir išėjau.

Malūno gyventojas liko kambary. Jis ne
buvo liūdnas, bet užsimiršęs. Praeitis didingai 
prisikėlė jo atminimuose...

gauname Brubonų Rūmų paveikslą, išreikštą 
šitokiuose skaičiuose: krikščionys demokratai 
— 163, komunistai — 150, socialistai — 128, 
radikalai — 47 ir konservatoriai (P.R.L.) — 67 
(be Paul Reynaud grupės).

Rinkiminių rezultatų 
švytuoklė

Aptariant bendru ir parlamentarinėje kal
boje įprastu terminu naują Prancūzijos Stei
giamo Seimo statistiką, reikia pasakyti, kad 
naujieji rinkimai rodo „paslinkimą į dešinę“. 
Tatai reiškia, kad konstitucinis parlamentas 
turės savo gravitacijos centrą dešiniame spar
ne. Iki šiol kairysis sparnas dominavo, turė
damas komunistus, kaip didžiausią parlamen
tarinę grupę, ir visa politika orientavosi kai
riąja puse, nors jos vykdytojai buvo trijų 
spalvų atstovai. Dabar viršų ims dešinysis 
sparnas. Ir tatai pasirodys ypatingai ryškiai 
tada, kai Seimas svarstys naują konstitucijos 
projektą. Kaip žinia, jis buvo priimtas Seime 
tik komunistų ir socialistų, balsais ir atmestas 
tautos tokiais pat motyvais, kokius iškėlė opo
zicija. Pakitėjęs socialistų ir komunistų at
stovų skaičius nebesudarys jau daugumos: iš 
586 jie teturi tik 278. Savaime aišku, kad nau- j 
joji konstitucija bus tokia, kokios norėjo ano- ’ 
jo Seimo mažuma, dabar jau pasiekusi dau
gumą. Kokios ji norėjo, mes jau esame rašę 
str. Kodėl ji atsakė „ne“.

Kai tik rinkiminiai rezultatai paaiškėjo, 
tuoj pasklido klausimas: kaip atsitiko, kad 
socialistai pralaimėjo, kad komunistai tik 
šiaip taip išlaikė savo pozicijas, tepraradę tik 
du atstovu ir kad krikščionys demokratai pra
lenkė visus ir užėmė pirmosios vietos gar
bę...? Kokios priežastys nulėmė rinkiminę 
švytuoklę?

Priežastys yra labai paprastos, bet labai 
gilios. Socialistai aiškinosi (net L. Blumo lū
pomis), kad jie yra auka tos didžiosios atsa
komybės, kurią jie neša už visus, vadovau
dami provizorinei vyriausybei (Gouin yra so
cialistas). Girdi, aibės visokių sunkumų nu
vilko nuo socialistų populiarumo rūbą vien 
tik dėl to, kad jie pirmininkauja. Mat, sako, 
valdomieji visados Prancūzijoje kaltina „ka
pitoną“, nors valdančiojo pabaisa turėjo tris 
galvas: Gouin (soc.), Thorez (kom.) ir Gay 
(krikšč. demokratą). Ar tai yra nuoširdus jų 
aiškinimasis, gali pasakyti tik tie, kurie mano, 
kad L. Blum niekados nemeluoja. Komunistai 
iš viso neprisipažįsta, kad jie bet ką būtų 
pralaimėję naujuose rinkimuose. Jie surinko 
net 100.000 balsų daugiau, negu pirmojo St. 
Seimo rinkimuose (5.145.325 prieš 5.004.121). 
O tas faktas, kad jie pasigendą dviejų atstovų, 
priklausąs nuo blogos rinkiminės sistemos, 
nuo „neįsivaizduojamai didelio reakcijos agre- 
singumo“ ir antikomunistinės propagandos ir 
nuo (įsidėmėkit!) „nepakankamų komunisti
nės propagandos priemonių“. Krikščionys de
mokratai taip gi paaiškino kraštui, kad jų lai
mėjimas priklauso nuo tų „nekintamų verty
bių“, kurias jie atstovauja ir kuriomis jie no
ri remti' Prancūzijos prisikėlimą.

Taip aiškinosi „parblokštieji" ir „laureatai“, 
bet šalia stovinčio stebėtojo kalba yra kito
kia, ir jo „priežastys“ ne visur sutampa su 
oficialiomis partijų, deklaracijomis.

Atrodo, kad teisingesnis yra tas, kurs ma
no, kad socialistai pralaimėjo dėl jų artimos 
giminystės su komunistais; dėl tos giminystės, 
kurią jie parodė, svarstant Sei(ne konstituci
jos projektą. Dažnos socialistų kalbos apie 
„didžiąją darbo klasės vienybę“, dažnai gir
dėtos, jei ne visiškai vienodos, tai bent pana
šių tendencijų mintys, pareikštos bendruose 
socialistų-komunistų mitinguose, ir per daž
nai matytos bendros jų eisenos... ir kartu 
giedamas Internacionalas — visa tai rodė, kad 
demarkacijos linija tarp socialistų ir komu
nistų yra per daug plona. Tai buvo pati pa
grindinė priežastis, dėl ko daugelis ištikimų 
sveiko socializmo prancūzų suabejojo Blumo 
partijos programa ir atsuko jai nugarą. Tiesa, 
patys socialistų vadai rinkiminėje kompani
joje darė viską, kad kuo griežčiausiai atsiru- 
bežiuotų socialistai nuo komunistų. Visuose 
susirinkimouse jie uoliai aiškino ir įrodinėjo 
„milžiniškus“ skirtumus tarp socializmo ir ko
munizmo. Tos pastangos ėjo iki tiek, kad jie 
atvirai pradėjo kaltinti Prancūzų Komunistų 
Partiją, kaip nepatriotingą ir kaip labai klu
snią Maskvos tarnaitę. Socialistų partijos ge
neralinis sekretorius Daniel Mayer ilgai įro
dinėjo komunistų programos klaidingumą ir 
netinkamumą Prancūzijai. O vidaus reikalų 
ministras Le Troquer (irgi socialistas) viešai 
pakaltino „tėvelį carą“ Morice Thorez’ą, kaip 
per klaidą „amnestuotą dezertyrą“. Šiuo stai
giu manevru norėjo' socialistai išgelbėti savo 
vėliavą ir išpirkti klaidas. Deja, apie -500.000 
balsų nebesidavė atverčiami ir savo valia pa
rodė, kad socialistų partija jų akyse nėra ver-

Iš čia ir išplaukė socialistų
Jei prie jų komunistuojančios 

Užkopiau ant aukšto kranto ir atsisukau.
Pakalnėje juodavo Straujos v "a ir malū

nas stovėjo kaip vaiduoklis. Jis ir toliau ūžė, j ta pasitikėjimo, 
baladojosi, grojo. Į suklupimas.

politikos pridėsi dar tą „abejonių valsą“, kurį 
socialistai vyriausybėje visą laiką šoko, tai ir 
gausi beveik visiškai teisingą supratimą, ko
dėl prancūzų socialistų partija (S.F.I.O. — 
Prancūzų tarptautinė darbininkų sekcija) nu
slinko žemyn...

Komunistų dviejų atstovų praradimas nie
ko nesako apie jų pozicijų susilpnėjimą. Re- 
latyviškai imant, jie prarado „didžiausios par
tijos“ garbę, kurią jie nešiojosi pirmame St. 
Seime, turėdami 152 ats. Bet jų surinktas 
balsų skaičius rodo, kąd prancūzų komunistų 
partija yra sukonsolidavusi savo šalininkų 
korpusą ir yra mažiau jautri sezoniniams svy
ravimams. Kartu tatai rodo, kad ji, tur būt, 
jau yra pasiekusi savo „viršūnę“. Tiesa, kai 
kuriuose rajonuose komunistų balsai paaugo 
šiek tiek, bet reikia pažymėti jų balsų skai
čiaus sumažėjimą miestuose. Nors svyra
vimas yra labai nedidelis, tačiau jis yra reikš
mingas ir gali tarnauti rodykle, jog toji dirva 
(darbininkų klasė), kurią komunistai laiko 
derlingiausia jųjų grūdui, šį sykį suliesėjo ... 
Jei norime būti teisingi, tai turime pasakyti, 
kad šiuose rinkimuose komunistai buvo sti
priau puolami jų priešininkų, negu anksčiau. 
Tatai galėjo paveikti balsuotojus ir ypač dar 
dėl to, kad didelis nuošimtis prancūzų nepa
žįsta tikrojo komunistų veido. Vadinasi, jį 
teisingai prancūzams pristačius, nesunku yra 
iššaukti jiijų pasipiktinimą ir nusigręžimą. Ir 
jei tik galėtų antikomunistinė propaganda sa
vo priemonėmis ir savo smarkumu susilyginti 
su komunistine, tai galima eiti ląžybų, jog jie 
niekados negalės užimti Prancūzijoje vado
vaujančios vietos. Kaip visur, taip ir Pran-

A. P. Jasas

ūkanose
Lietus užlyja gatvių gaudesį, 
ir mano ilgesiui tyku;
Visi namai į naktį glaudžiasi 
po tekančiu rūku.
Ar vis juodi laivai kanaluose — 
kaip ašen — praeitį sapnuos 
ir sups žuvėdras, taip išbalusias, 
kaip sniegas debesų kalnuos?
Lietus sena gatve nuvilnija 
per veidus, per akis.
Kada nulis mus vėl tėvynėje, 
kas tokį džiaugsmą pasakys?

cūzijojė komunistai yra prisidengę kaukėmis, 
kol jiems reikia surinkti šalininkų. Savo su
sirinkimuose jie pirmieji giedojo tautinį him
ną, jie pirmieji kalbėjo apie didelį patriotiz
mą ir šioje srityje, kaip sakoma, pralenkė 
patį „popiežių" ir pirmieji meldėsi... prieš 
prancūzų trispalvę. Gi iš teisybės, liguistai 
ilgisi kūjo ir piautuvo raudoname dugne, ci
niškai galvoja apie patriotizmą ir fanatiškai 
kartoja Internacionalą. Ir ten, kur žmonės 
yra linkę daugiau galvoti (miestuose), ten ko
munistų įkyrus piršimasis sukėlė tik antipati
jos. Gi kaime, kur politinė išmintis reiškiasi 
labai praskiestai, komunistams pavyko pa
traukti didesnį skaičių balsuotojų. Taigi, pra
šome skaitytoją suprasti, kad Prancūzijos ko
munistų galia priklauso nuo šviesos, kuri duo
dama jų skelbiamoms „teisybėms“ pažinti: 
kai tos šviesos bus daugiau, tai komunistų 
bus mažiau ir vice versa.

Krikščionių demokratų gana žymus pasi- . 
stūmėjimas priekin gali būti išaiškintas ta 
bendra jų pozicija, kurią jie yra užėmę Pran
cūzijoje. Kaip žinoma, jie sudaro naują par
tiją, pradėjusią savo gyvenimą tik 1945 ma
tais. Ji remiasi katalikiškais principais ir yra 
sugrupavusi visus pažangesnius katališkus 
sluoksnius. Savo dvasia ji yra progresyvi, bet 
ne revoliucinė. Komunistai ir socialistai ją 
vadina „klebonų davatkų ir zakrastijonų par
tija“. Tiesa, ji būdama katalikiška, suima vi
sus „bažnyčios tarnus“, bet turėdama pažan
gią socialinę programą ir vertingus krikščio
nybės principus, ji*apima ir visus tuos, kurie 
žiūri arba nori žiūrėti į Prancūziją ne vien 
kaip į „materialinę visumą“, bet kaip į dide
lių dvasinių vertybių reiškėją, kaip į „nemir
tingųjų žmonijos principų5' (laisvės ir teisin
gumo) lopšinę, kaip — anot maršalo de Vil
lars — į „vertingiausią viso pasaulio tautą". 
Taigi, kaip matote, ji apima visą prancūzo 
tautinių ambicijų kompleksą ir skelbia naują 
Prancūzijos sudvasinimą, neatsiliekant nuo 
visų socialinių reikalavimų. Kadangi jos ūki
nė ir socialinė programa yra ne pamišusi, bet 
protingai pažangi, tai plius jos atstovaujamas 
dvasinis elementas nusveria jos pozicijos pra
našumą dabartinėje Prancūzijos visuomenėje 
Ir kai reikėjo prancūzui balsuoti, tai jis, su
krovęs ant svarstyklių socialistų ir komunistų 
„materialistinius punktus“, rado, kad juos at
sveria M.R.P. (krikšč. dem.) „dvasinė viršver- 
tė“. Tai yra labai gilus ir labai reikšmingas 
prancūzo apsisprendimo motyvas, aiškiai ro
dąs, kad „racionalizmas“ užleidžia vietą Pran
cūzijoje „laisvės ir teisingumo ideologijai“. 
M.R.P. surinko per milijoną balsų daugiau, 
negu pirmojo St. Seimo rinkimuose. Tai yra 
reikšminga, balsų suma 25 milijonų skaičiuje. 
Ir reikšminga,’ne vien ją skaičiuojant, bet ir 
sveriant, nors demokratijoje balsai nesveria- 
mi. O vis dėlto ir Prancūzijos demokra
tijoje gerai suprantama, kad kardinolo

(Pabaiga 7 pusi.).
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KULTQIHim GWENIiOS *
Dar meno reprezentacijos reikalu

(Vieno Jonuškaitės koncerto paraštėje)
Nepaslaptis, kad tiek mūsų tautinių sam

būrių, tiek paskirų meninkų koncertų skai
čius nuolat auga. Nėra mėnesio, kad kuriam 
nors Vokietijos mieste su lietuviška kolonija 
neįvyktų bent keletas koncertų ar literatūros 
vakarų. Tai džiugu, tai liudija apie vis in- 
tensyvėjantį mūsų kultūrinį gyvenimą ir tuo 
pačiu apie mūsų dvasinį atsparumą prieš pe
simizmo ar nevilties pavojų. Kaip, pav., šioje 
vietoje buvo rašyta, ne kartą mūsų meninin
kai jau pasirodo ir sąjungininkų ar vokiečiii 
publikai, ne katrą susilaukia didelės sėkmės 
ar palankių spaudos balsų. Ir visiškai užtar
nautai čia, tremties sąlygose Vokietijoje, mes 
turime ne tilt pačius pajėgiausius vokalistus, 
instrumentalistus, baletininkus, bet per keletą 
mėnesių ar net savaičių sugebėjome suorgani
zuoti didelio meninio pajėgumo meno sambū
rius, chorus, net teatro grupes ir jau artėjame 
prie operos užuomazgos..

Bet ne apie tai čia norima kalbėti. Čia 
vėl iškyla mūsų ne visuomet reikiamai su
prantamos tautinės reprezentacijos meno srity 
reikalas. Užsieniečiams išdrįsta pasirodyti vi
sa eilė mūsų menininkų ir didesnių sambūrių 
— pirmųjų tarpe minėtini vokalistai (Dam
brauskaitė, Jonuškaitė, Kardelienė ir kt) ir in
strumentalistai (čia minėtiniveiklūsDilingeno 
lietuviai menininkai — Vasyliūnas, Saulius 
Matiukas ir kt.), antrųjų tarpe — Ciurlionies 
vardo ir Visbadeno sumbūriai ir šiuo metu vis 
daugiau populiarumo įgyjąs Dilingeno J. Štar- 
kos vadovaujamas vyrų choras. Jau buvo šiame 
laikrašty užsiminta apie Visbadeno pasirody
mus savųjų publikai, tačiau netiko, bent rei
kiamai nepasiruošus, demonstruoti lietuviško 
meno pasiekimus sąjungininkams ir vokie
čiams. Šie pastarieji, matyt, tinkamai nesu
pratę šiaip gražių Visbadeno pastatymų — 
vaizdų, juose atrado glūdint „slavų sielą“ 
(žiūr. „M.K.“ 25 nr)

Pastaraisiais mėnesiais dažniau pradėjo su 
koncertais lankyti^ ir mūsų operos pažibos — 
vokalistės Dambrauskaitė su Jonuškaitė. Abi 
jos ne tik savo metu žavėjo Kauno ir Vilniaus 
publiką, bet savo balsais bei dainavimo kul
tūra sugebėjo reikiamai pasirodyti ir Vak. 
Europos — Paryžiaus operos neišskiriant — 
teatrų scenose. Šiuo atveju šios abi mūsų me
no reprezentantės turi visai stiprias „viziti
nes korteles“ ir su jomis kelias, atrodo, at
viras į visas, ir pačių vokiečių, scenas bei 
estradas. Tiesa, programose, „dėl visa ko“ 
išvardijama visi tie miestai, kuriuose kon- 
certantė pasirodžiusi. Tai reikalinga, nes juk 
kiekvienam svestimšaliui, ypač vokiečiui, 
mūsų menininkės — homo novus.

Tačiau čia ir iškyla koncertų organizatorių 
’(tikėkime — ne pačių menininkų) klaidos.

Kultūrinė Kronika
Nauja opera

Jaunas gabus anglų kompozitorius Benja
minas Britten parašė naują operą „Lucrezia“, 
kuri dar šią vasarą Anglijoje bus pastatyta. 
Benjaminas Britten, gimęs 1913 m., Anglijai 
sukūrė operą, kokios kitos nėra buvę nuo pat 
Bandelio laikų. ,

Vokiečių meno vertybės bus grąžintos
Grupė Amerikos meninio gyvenimo asme

nybių gavo prezidento Harry S. Trumano ir 
Amerikos užsienių ministerijos patikinimą, 
kad vokiečių meno turtai, kurie šiuo metu 
randasi Washingtone, bus grąžinta Vokietijai.

Sovietai rašys naują „Pasaulio istoriją“
SSSR mokslinė akademija užplanavo di

džiausią sekančio penkmečio darbą — išleisti 
naują „Pasaulio Istoriją“, kuri susidės iš dvi
dešimt aštuonių tomų ir kiekvienas tomas tu
rės nuo 800 iki 1000 puslapių.

Mirė prof. Lucianas Scherman
Kovo 29 d. mirė Hanseno mieste, Meseču- 

seto valst JAValstybėse, etnologijos profeso
rius Dr. Lucianas Schermanas, kuris nuo 
1907 m. iki 1933 m. buvo Mūnchene vieno mu
ziejaus direktorius ir taip pat Mūncheno uni
versitete ordinarinis profesorius. Prof. Scher
manas, betyrinėdamas senųjų indų ir kinų 
kūribą bei filosofiją', buvo pagarsėjęs visame 
pasaulyje.

Amerikiečiti ekspedicija Į pietų ašigalį
Šių metų gale amerikiečių ekspedicija 

vyks tyrinėjimams į pietų polių. Šiai ekspe
dicijai vadovaus norvegas Finn Ronne. Ko
mendantas Ronne lydėjo amerikietį admirolą 
Richard Byrdą jo antroje ekspedicijoje į pie
tų polių. Jo tėvas Martinas Ronne buvo ilga
metis tyrinėtojo R. Amundseno bendradarbis.

Amerikietiška drama Vokietijoje
„Kurie gyvenimą brangina“ — tai pirma

sis amerikietiškas scenos veikalas, kuris pasi
rodė vokiečių kalboje. Šis veikalas dideliu 
pasisekimu praėjo Berlyno Hebbelio ir liau
dies teatruose. Tos dramos autorius yra Clif
ford Odets, vienas iš rimčiausių jaunųjų ame
rikiečių scenos veikalų autorių 

Čia turimas galvoje V. Jonuškaitės koncertas, 
š.m. birželio 28 d. įvykęs Tiubingene. Kon
certas tikrai aukšto meninio lygio. Pagaliau, 
čia nėra reikalo šito ir įrodinėti —. V. Jonuš
kaitės su reta muzikine kultūra ir skoniu in
terpretuojamos dainos — lietuvių, italų ar 
prancūzų kalbomis atliekamos — yra puiki 
ir reta mūsų kultūros, mūsų meno, pagaliau, 
mūsų krašto reprezentacija. Tai, atrodo, bū
davo įvertinama prieškariniais laisvaisiais me
tais, kai V. Jonuškaitės ar kitos mūsų operos 
atstovės vasario 16 d. proga išvykdavo su 
koncertais į įvairiais Europos sostines pasi
rodyti koncertų estradose ar radijofonuose. 
Tačiau tai apgailėtinai neįvertinama dabarti
nėse sąlygose. Tiesa, minimo koncerto bilie
tai atspausdinti prancūzų k., programos — 
lietuvių ir prancūzų kalbomis, didelė progra
mos dalis atliekama itališkai ir prancūziškai 
ir yra vakarų kompozitorių darbas. Bet... 
salėje vos keletas prancūzų ir per porą 
šimtų kolonijos lietuvių — Jonuškaitės talento 
gerbėjų, jaunimo ar ir į kiekvieną lietuvišką, 
prancūziškų ar vokišką spektaklį besilankan
čių mūsiškių snobų. Kodėl taip? Ogi kon
certą rengę Tiubingeno studentai pasistengė 
pakviesti porą dešimčių savo profesorių (jų 
atėjo gal pora), tačiau visai pamiršta mieste 
iškabinti plakatus apie europinio masto savo
sios menininkės koncertą, pamiršo painfor
muoti vietinę spaudą, gal pamiršo ir apie pa
čios menininkės talentą ir jos sėkmę Euro
pos sostinėse. Studentai, turį būti mūsų išei
vijos avangardu ir savojo krašto reprezentan
tais, visai nepasirūpino mūsų meno ar kultū
ros reprezentavimu net tuo atveju, kai proga 
atsiranda čia pat. Ir gal paskutinė proga, nes 
kaip teko nugirsti, V. Jonuškaitė už 2-3 mėn. 
jau žadanti apleisti mūsų kontinentą. Tai 
didelis, nedovanotinas apsileidimas ir juo la
biau apgailėtinas, kad kaltininkais čia yra ne 
kokie privatūs interprenieriai, bet mūsų stu
dentai — pretenduoją į savosios kultūros ger
bėjus, taigi ir į tos kultūros skatinimą savųjų 
bei svetimųjų tarpe.

Žinoma, galimą pasakyti, kad toks Tiubin
genas tai ne Paryžius ar Viena. Tačiau reikia 
atminti, kad Tiubingenas nėra ir koks provin
cijos užkampio kaimas, bet universitetinis mie
stas su tam tikrom tradicijom ir su gausiu 
inteligentijos sluoksniu. Čia, nepaprastai in
tensyviai kunkuliuojant kultūriniam, inte
lektualiniam gyvenimui, randa dėkingą audi
toriją ne tik simfoniniai ir kitokie koncertai, 
bet ir Paryžiaus paskaitininkai, dėstą apie 
Guidą ar Paskalio sielą. Neveltui juk čia su
sibūrė dalis mūsų intelektualų ir šiaip kultu? 
rininkų ir per 20 studentijos. Tad išvada aiški 
— nėra jokio reikalo Jonuškaitės didelį ir 

Dariaus - Girėno žygis
Į pat ir tokį, kuriam priklausė ateitis. Jie savo 
testamente sako, kad „gyvendami tokiais lai
kais, kade oras stengiamasi panaudoti žmo
nijos reikalams, laikome savo pareiga tautos 
vardu tą darbą garbingai atlikti.“

Darius ir Girėnas, ruošdamies savo didžią- 
jam žygiui, numatė milžinišką aviacijos 
reikšmę. Ir iš tikrųjų, aviacija šiandien yra 
pati galingiausia pasaulyje jėga. Ji nulėmė 
šį karą. Darius ir Girėnas, perskrisdami At
lanto vandenyną, ne tik atliko didvyrišką 
žygį, bet taip pat yra nemažai prisidėję ir prie 
aviazijos patobulinimo. Jei šiandien Atlanto 
perskridimas yra paprastas žygis, tai 1933 me
tais jis dar buvo labai rizikingas, kurį išdrį
sdavo daryti tik nepaprastai drąsūs, ryžtingi 
ir kruopščiai pasirengę lakūnai. Dariaus ir 
Girėno Atlanto perskridimas lakūnų yra lai
komas gana tobulu tolimų skridimų tikslumo 
ir orientacijos atžvilgiu.

Ruošdamies savo transatlantiniam žygiui, 
Darius ir Girėnas plačiai išgarsino Lietuvos 
vardą ir kėlė bei stiprino Amerikos lietuvių 
jaunuomenės patriotizmą. Jie savo žygiu su
jungė visur savo tautą ir jos kultūrą mylin
čius lietuvius.

1933 m. liepos 15 d. 6 vai 24 min. Litua
nika atsiplėšė nuo Šiaurės Amerikos žemyno. 
„New York Times“ laikraštis Dariaus ir Girėno 
išskridimą palydėjo šiomis pastabomis: „Am. 
liet, lakūnų Dariaus ir Girėno pakilimas vakar 
buvo vienas iš tokių, kad žiūrovams plaukai 
ant galvos atsistojo. Žiūrovams atrodė ste
buklas, kad perdaug prikrauta Lituanika ne
sudužo pradedant vykdyti tolimą 4900 mylių 
skridimą be sustojimo tėvynėn! Kad to neat
sitiko ir kad jie pagaliau iškilo oran 50 pėdų 
atstu nuo Jamaikos įlankos ir nuo nelaimės 
įsibėgėjus beveik mylią, tas rodo abiejų ga
bumą, kontrolinius prietaisus valdančio kap. 
Dariaus drąsą ir rusvai dažyto lėktuvo aukštą 
kokybę“.

Kauno aerodrome sparnuotų lietuvių laukė 
dešimtys tūkstančių žmonių. Jie ten turėjo 
atskristi liepos 17 d. apie 2-3 vai. ryto, Litua
nikos sparnais atnešdami savo Tėvynei am-

Lietuva vadinama didvyrių žemė. Mūsų 
■tautos legendos ir istorijos šaltiniai mini dau
gybę tokių didvyrių. • .Didvyrių būta ne tik 
žilojoje mūsų tautos praetyje, bet taip pat ir 
netolimojoje. Štai liepos 17 dieną sukanka 
lygiai 13 metų, kaip parskridę Atlanto van
denyną netoli Lietuvos sienos, Vokietijos že
mėje žuvo du šaunūs lakūnai, du sparnuoti 
lietuviai — Darius ir Girėnas. Jiedu yra di
dieji mūsų tautos didvyriai, kurių nepaprastai 

- .ryžtingo ir drąsaus žygio lietuvių tauta nie
kuomet nepamirš.

Kame glūdi Dariaus ir Girėno didvyrišku
mo esmė? Ji glūdi jų ryžtingume ir nepa
prastai drąsiame pasiaukojime didžiam žygiui, 
kuris aukštai iškėlė lietuvių tautos vardą. Da
rius ir Girėnas savo žygiu įrodė, kad lietuvių 
tauta savo sugebėjimais yra nė kiek nemen
kesnė už didžiąsias tautas.

Kilnusis Dariaus ir Girėjo žygis, didžioji 
jo prasmė įamžinta jų testamente, skirtame 
lietuvių jaunuomenei. Norėdami šio meto 
baisiose gyvenimo audrose išlikti gyvi, mes 
turime sekti jų paliktojo testamento mintimis. 
Jame suglaustai išreikšta tai, ko tauta iš savo 
geriausių sūnų reikalauja.

Darius ir Girėnas teisingai savo testamente 
sako, kad „lietuvių tauta laukia iš savo sūnų 
ir drąsesnių žygių“. Juk tauta, kurioje nesi- 
rastų žmonių, besiryžtančių drąsesniems žy
giams, butų menkavertė tauta, pasmerkta ki
toms drąsesnėms tautoms vergauti ir ilgainiui 
be pėdsakų dingti iŠ žemės paviršiaus. Kai 
Darius ir Girėnas pačioje savo testamento 
pradžioje pabrėžė, kad „lietuvių tauta laukia 
iš savo sūnų ir drąsesnių žygių“, mūsų tautoje 
buvo jaučiamas tam tikras dvasinis sustingi
mas, žmonių palinkimas į gyvenimiškus pato
gumus, visur ieškojimas tik sau naudos. Da
rius ir Girėnas savo drąsiuoju žygiu norėjo 
išjudinti mūsų tautos dvasinį sustingimą, pa
rodyti jai, kad pasaulyje esama kažko daugiau 
už kasdienio gyvenimo blizgučius, už daugu
mos taip mėgiamas medžiagines'gėrybes.

Darius ir Girėnas, pasiryžę drąsiam žygiui, 
pasirinko ne tik didų ir pilnų tikslą, bet taip

retą talentą slėpti nuo svetimųjų ir rodyti tik 
savam uždaram rately. Ir juo labiau, kad, 
kaip praktika yra prodžiusi, mes sugebame 
reklamuotis ir svetimųjų tarpe, juos kviesda
mi atsilankyti (deja, ne kiekvienu atveju tai 
darome tiksliai) į savųjų menininkų pasiro
dymus, kaip tat yra buvę su Ciurlionies vardo 
ir Visbadeno sambūrių, Jarošeko studentų 
kvarteto ar pianistės G. Leonienės koncer
tais. Visi šie pastarieji koncertai galėjo užim
ponuoti svetimtaučiams savo lietuviškumu, 
negirdėtais, originaliais Šokiais ar dainomis 
ar, pagaliau, savo meniniu lygiu, galėjo kar
tais ir nesiekti iš mūsų pusės pageidaujamo 
efekto — šiuo atžvilgiu daug medžiagos tei
kia vietinės spaudos atsiliepimai. Tačiau kai 
mūsų V. Jonuškaitė ne tik savo talentu, bet 
ir dėl parinktos programos bei dainuojama 
kalba, sakytume, iškyla į par excellence mūsų 
meno reprezentacijos pirmąsias atstoves, to
kiu atveju nepasinaudoti proga tai reprezen
tacijai, yra, kartojame, nemažas nusikaltimas.

Be abejo, būtų neteisinga visai paneigti 
mūsų studentų nuopelnus kad ir minėtąjį 
koncertą suruošiant. Yra gražus ir svekinti- 
nas dalykas, kad šalia nelengvų studijų mūsų 
studentija randa laiko pasidomėti menu ir 
suorganizuoti gerą koncertą. Tačiau išeinant 
į visuomenę su menine veikla studentams ar 
jų paskiroms organizacijoms pamiršti ar iš 
viso neatkreipti dėmesio į mūsų kultūros re- 
prezentavimo — pabrėžiame, reikiamo rėpre- 
zentavimo klausimą ateity būtų labai ir labai 
netikslu. Antroji mūsų dainos reprezentante
— A. Dambrauskaitė — viename savo spaudos 
interviews pasižadėjo po britų zonos gastro
lių atsilankyti ir į prancūzų zonos lietuvišką
sias kolonijas. Gal kada čia ir pietų Vokie
tijoj pasirodys ir stiprių vokalistų Bad Sege- 
bergo sambūris. Jau dabar kreipiame dėmesį
— kolegos studentai ar kiti organizatoriai, ne
pamirškite, kad reikiamai reprezentuodami 
savąją kultūrą, meną atliksime naudingą 
darbą savo kraštui ir gal savo likimui sąjun
gininkų ir šiaip svetimšalių tarpe.

Šis darbas, gal būti, turėtų būti ir mūsų 
paskirų organų vairuojamas ar bent prižiūri
mas. Juk tai didelis ir svarbus darbas ir juo 
mes negalime nesįdomėti, ypač, kai tai liečia 
mūsų tautos reprezentavimo reikalą aplamai 
ir mūsų kultūros, mūsų meno atstovavimo 
problemą ypatingai. V. Rimvydas

. P.S. Straipsnį parašius teko patirti, kad 
koncertų organizatoriai viešai nesikviečia ne
lietuviškos publikos finansiniais sumetimais
— esą, per dideli mokesčiai ir per maža liktų 
pelno. Bet tai nepateisinama. Mums atrodo, 
kad tautinės reprezentacijos reikalui tektų 
ne tik nesibaidyti mažesnių pajamų, bet, rei
kalui esant, mūsų atitinkamos institucijos ga
lėtų rimtais atvejais net ir prisidėti prie tin
kamesnio reprezentacinių koncertų surengimo.

V.R.

Stasys Santvaras

Kada nutils šiauriniai vėjai ir praeis audra — 
Kada nutūpsi tu ant bekraštinių vandenų?
Niekad, niekad, neprašvis tau amžina giedra, 
Niekad neišlčksi tu iš nerimo padangių 

drumzlinų...
’Varydama bangas, plati ir nerami banga —
Kasdieną plunksną drėks iš Tavo nuostabių 

sparnų — —
Kilt į saulę, kilt į giedrą duš. kožna tavoji 

pastanga —
Niekad neišlėksi tu iš nerimo padangių 

drumzlinų ...
Nuo kirvarpos dantų namų sugriūna pamatai, 
Vanduo prasiskina kelius tarp molio ir akmens 

kalnų------
Vien miražai ta šviesa, kurią kasdien matai — 
Niekad neišlėksi tu iš nerimo padangių 

drumzlinų ...
Ateis žiema, ir vandeni užklos ledai —
Senelė būsi tu pakrantėse beieškanti šiltų 

dienų------
Bet ir šėlstančiam pavasary, kad nors vieną 

žiedą tu radai? —
Niekad neišlėksi tu iš nerimo padangių 

drumzlinų ...
Į širdį kals ir kals žvarbi audrų strėlė,
Į krantą daugel sesių kris pašautų, iškankinti^ 

kruvinų — —
Nors esi gražiausia gilumų gėlė —
Niekad neišlėksi tu iš nerimo padangių 

drumzlinų...
Lydėsi tu, kai plauks į užmarį laivai —
Ir tau žvaigždes uždengs pakilę dūmai kal- 

minų — —
Klykdama ieškosi žemių, kur maža buvai —•> 
Niekad neišlėksi tu iš nerimo padangių 

drumzlinų...
O jei nutils šiauriniai vėjai ir praeis audra —- 
Kada įžvelgsi tu į gelmę bekraštinių vandenų? 
Prieblandų ir tolių, ir gelmių perregimų 

nėra —
Niekad neišlėksi tu iš nerimo padangių 

drumzlinų...
(Iš eilėraščių rinkinio 

„Laivai palaužtom burėm")

žiais nevystantį garbės vainiką. Minia, lyg 
nujausdama tragišką lakūnų likimą užtraukė 
liaudies dainelę:

Atskrend sakalėlis per žalią girelę, 
Atmuša sparnelius į sausą eglelę...

Dariaus ir Girėno žygis visą mūsų tautą suju
dino. „Štai vieną dieną visa Lietuva pakėlė 
galvas aukštyn! — rašė J. Pronskus „Trimite" 
— Ir raštininkas nuo stalo, ir artojas nuo ža
grės ištiesė kupras, įbedė akis į dangų, iš kur 
turėjo gyvas stepubklas pasirodyti. Didis dar
bas yra vienai minutei priversti žmogų susi
kaupti aukščiau šiokiadienio. Čia gi keli mi
lijonai žmonių per tris dienas akių nuo debe
sų nenuleido, ir nuo šiol per visą amžių min
timis su dangumi nebesiskirs. Seniai kalbė
jome, kad reikia tiesti tiltus į Ameriką, nes 
ten mūsų tautos trečdalis gyvena.. Štai vienu 
sparnų užsimojimu du vyrai ištiesė tiltą, kurio 
jokios audros, nei laiko bangos nebesugriaus“.

Dariaus ir Girėno žygio nepaprastai didelę 
reikšmę ir didvyriškumą suprato kiekvienas 
galvojąs lietuvis. Jų žygis visą mūsų tautą 
glaudžiai tarp savęs susiejo. Jų didvyriškas 
žygis per Atlanto vandenyną ir tragiška mir
tis Vokietijos žemėje, netoli savosios Tėvynes, 
kuriai jie nešė amžiais nevystantį garbės vai
niką, plačiai išgarsino po visą pasaulį Lietu
vos ir jų didvyrių vardą. „Boston Globė“ ve
damajame rašė: „Kažkas ypatingai pagauna 
užuojauta tam drąsiam žygiui, su tokiomis 
kliūtimis, prieš kurias nesudreba tik drąsiausi 
didvyriai. Darius ir jo draugas lakūnas iš
skrido iš šio krašto be jokio viešo išbūbnijimo. 
Jų prietaisai buvo toli gražu negeriausi ir jų 
pasirengimas buvo suvaržytas finansinių trū
kumų. Jie turėjo tiktai kompasą, bet lėkė 
tiesiai, kaip pašto karveliai ir, kai žuvo, nė 
kiek nebuvo nuklydę nuo tikslios kelio linijos. 
Jie įrašė garbingą lapą senosios Lietuvos isto
rijon — lapą, kuriame ir mes, amerikonai, 
jaučiamės turį garbės nors menkai dalyvauti“.

Joks žygis nėra tiek plačiai išgarsinęs pa
saulyje Lietuvos vardo, kaip Dariaus ir, Gi
rėno didvyriškas Atlanto perskridimas ir tra
giškas jų žuvimas netoli savo Tėvynės sienos. 
Tas jų žygis mūsų tautos gyvenime buvo ne
paprastas įvykis, sukėlęs mūsų’ jaunuomenėje 
entuziazmo potvynį.

Didvyriai žuvo, bet amžiais nežus jų žygis, 
jų dvasia, jų mūsų tautai paliktasis testamen
tas. Dariaus ir Girėno paliktasis testamentas 
geriausias mūsų tautai kelrodis į ateitį.

Šiandien visa mūsų tauta stovi prieš niau
rų audringą „Atlantą“. Ar mes įstengsime jį 
nugalėti? Ar savo ryžtingumu, idealizmu ir 
didvyriškumu pasiaukojimu atliksime žygį, 
vainikuojantį mūsų tautą svajojamosios lais
vės spinduliais! A. Merkelis
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Šiaurinis polius -
ateities oro kryžkelė

John L. Springer

Associated Press išvedžioja, kad Arktika 
bus ateities susisiekimo kryž?elė.

Sprendžiant iš to, kas ten dabar vyksta, 
JAValstybės, Kanada ir Rusija labai gerai 
žino Arktikos reikšmę ilgų distancijų lėktuvu 
ir atominių bombų amžiuje. Dažnais atvejais 
dviejų pusrutulių didieji miestai labai priar
tėja, kada nuotoliai matuojami per žemės ru
tulio viršugalvį. Pav., iš San - Francisco į 
Teheraną per žemės galvą bus tik 7.900 mylių 
arba iš Naujorko į Cunkingą — 7800 mylių. 
Su puikiais tolimo skridimo lėktuvais — ro
botais būtų galima oro ofenzyva per Arktika.

Karui pasibaigus, Kanada ir JAValštybės 
pradėjo nagrinėti klausimą, koks galėtų būti 
ateities karas. Atrodo, kad atitinkamai žiūri 
Rusija į tokias problemas iš kitos žemės pu
sės, tiktai ji nesiskelbia viešumai. Kartu su 

, Skandinavų kraštais, minėtos trys valstybės 
monopolizuoja Arktikos sritį. Nežiūrint tai, 
kiekvienas Europos ar Azijos kraštų strategi
nis vaizdas kinta dėl galimo karo „per polių“.

Dabar Kanados kariuomenė vykdo įžy
miausius Arktikos bandymus 3000 mylių ope
racijas („Operation Muskox“), kurios siekia 
toli į šiaurę, kur karo technika nagrinėja šaltą 
orą. Kada kanadiečiai sugrįšią, jie jau žinos, 
ko reikalinga, kad žmonės ir mašinos galėtų 
produktyviai operuoti, kaip Arktikos bazes 
geriausiai būtų aprūpinamos ir kur meteoro
loginės ir radaro stotys galėtų būti patogiau 
(rengtos.

JAValstybių kariuomenė taip pat daro su 
„Muskox“ bandymus., bet jos planuoja savo 
nuosavus Arktikos tyrimus. Vėliau šiais me
tais oro pajėgos darys manevrus iš Aliaskoje 
esamų Fort Ladd bazių.

J^iivyno bandymai Arktikoje jau prasidėjo 
kartu su lėktuvnešio Midway kelione ir trijų 
palydovų — naikintuvų, kurie plaukia į Baf- 
flno įlanką, kuri yra tarp Baffino salos .r 
Grenlandijos. Žymiai didesnio masto šalto oro

Nauji leidiniai
Stasys Santvaras, LAIVAI PALAUŽTOM 

BURĖM. Ketvirtoji lirikos knyga. Iliustravo 
dail. A. VAIČAITIS. Išleido PATRIA 1945 m. 
gruodžio mėn. Tūbingene. Atspausta — 5000 
egz. Spaudė ir brošiūravo Bardtenschlager 
spaustuvė Reutlingcne. Kaina 8,- RM.

Ka tik sulaukėme vėl naujos vertingos 172 
pusi, poezijos knygos. Didelio formato kny
goj, suskirstytoj į tris atskirus skyrius, yra 
tilpę viso 52 poezijos kūriniai: 1) Skyriuje 
„Nutolusi pakrantė" telpa 20 kūrinių, 2) „Vieš
bučio šešėliai“ — 24 kūr. ir 3) „Anga į naktį“
— 8' poezijos kūriniai. Leidinys gražus, kietais 
viršeliais. Viršelio piešinyje įprasmintas kny
gos pavadinimas.

VERPETAI. Poezijos Almanachas. Kemp- 
tenas, 1946. Redagavo Vytautas Dyvas. Vir
šelis ir vinjetės dail. Stp. Makarevičiaus. „AI- 
guvos Baro“ leidinys. Tiražas 2500 egz. Ma
žo formato, 144 pusi., kaina 5,- RM.

Mūsų tremtinių gyvenime veikliausi pa
sirodė esą poetai: poezijos leidiniai vienas po 
kito plaukia iš spaudos. Štai ir vėl susilau
kėme naujos poezijos knygos, šį kartą alma
nacho. Tatai „Kempteno lietuviškojo poeti
nio žodžio puoselėtojai, susimetę į „Verpetų“ 
almanachą, taria jums iš širdies į širdį žodį 
tėviškės ilgesio, siaubingo likimo- ir sūkurin
gos buities, užbaigia leidinio įvadą A. Tyruo- 
lis. Tai įmantrūs žodžiai, bet knygos turinys 
ne visas į širdį tesismelkia. Aišku, yra ir vi
sai vertingų kūrinių. Siame almanache daly
vauja A. Tyruolis su nestokojančiais poezijos 
sonetais, Paulius Stelingis, taip pat vertas dė
mesio, Eug. Pakulienė, At. Kairys, kurio ne
seniai yra išėjęs eilių rinkinys „Blaškomi la
pai“, bet ir čia dar nestiprus, toliau A. Ka
džius, Z. Kaulienė, V. Muraškauskas ir Vy
tautas Dyvas. Paskutinieji dar neseniai pra
dėję spaudoje reikštis poetai, bet daugeliu at
vejų prašoką kai kuriuos savo pašaukimo col
leges, kurie yra šiais metais pasirodę ir su 
savo kūrybos atskirais leidiniais.

A. A. MARTYNAS JANKUS, Mažosios 
Lietuvos Patriarkas. 1858. VII. 7 Bitėnai — 
1946 V. 23 Flensburgas. „Žingsnių“ leidinys, 
1946, V. 26, 8 pusi., spausd. rotatoriumi.

Specialus leidinys — nekrologas Martyno 
Jankaus mirties proga. Jame rašo: J. Senkus
— Martyno Jankaus gyvenimo kelias, P. Bū
tėnas — Paskutinioji aušrininko diena ir Vla
das' Būtėnas — Aušrai brėkštant (eilėraštis, 
skirtas a. a. Martynui Jankui). Iš šio leidi
nėlio dvelkia skubotumas ir šiai rimtai skau
džiai progai nevisiškai tepriderintas.

• METINĖS AKTUALIOSIOS INFORMA
CIJOS, Nr. 50/307, Seedorf, 1946 m. birželio 
mėn. 8 d. Spausdinamas rotatoriumi.

Seedorfo L.T.B. Komiteto spaudos sekci
jos dienraštis, redaguojamas L. Pilipavičiaus, 
birželio 8 d. atšventė savo metines sukaktu
ves. Be aktualių informacinių žinių, šiame 
sukaktuviniame numery rašytojas Jurgis Jan
kus duoda savo romano fragmentą „Paskuti
nė dėdės išdaiga“, kuriame pavaizduojamas 
v’tnus tarybinio gyvenimo gabalėlis.

St. Platūnas.

operacijos su lėktuvnešiais, kovos laivais, krei
seriais, naikintuvais ir aprūpinimo laivais 
planuojamos abiejuose vandenynuose atei
nančių metų pavasarį. <

Bazės pasilaikomos
Jau ankstyvesni Midway lėktuvnešio pra

nešimai nurodo, kad esą reikalinga' bazių pa
lei Grenlandijos, Labradoro ir Baffino kran
tus; taip pat reikalinga turėti daugiau tose 
srityse oro stočių. Dėl šių paskutiniųjų sena-

1.— Kanaaos kariuomenės bandymai, vad. 
„operation muskox“, vykdomi arktikos 
sąlygose.

2 — JAValstybių lėktuvnešis „Midway“ vyk
do savo pratybas šalto oro sąlygose, nus
tatant jų tinkamumą laivyno manevrams.

3 — Rusija įžiūri JAValstybių kariuomenei
vis dar pasilaikomose Islandijoje bazėse 
strateginę reikšmę.

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

The Twenty-Sixth Lesson —
Pradėkime nuo pereitos pamokos sakinių 

vertimo:
1) What are you doing now?
2) I am reading a book.
3) Do you learn English every day?
4) No, I learn English every second day,
5) We were dining when he came.
6) I dine every day at twelve o’clock.
7) Are you going home already?
8) I go home after work.

Veiksmažodis to go, pavartotas Progressive 
Form, ne visada turi ėjimo reikšmę, bet daž
nai atstoja veiksmažodi „ruoštis“. Pav., „I am 
going to learn English“ reiškia — aš ruošiuos 
mokytis anglų kalbos. „He is going to buy a 
new car“ — jis ruošiasi pirkti naują mašiną. 
Tačiau, žinoma, visai drąsiai galime sakyti 
„I am going to church" — aš einu į bažnyčią. 
Vadinasi, jei sakiny forma, turinti „going", 
derinama su pažyminiu, tuo atveju turėsim 
ruošimos!, bet ne ėjimo reikšmę.

Forma su „ing“ atstoja dar dvi kalbos dalis, 
būtent: būdvardį ir daiktavardį, padarytus iš 
veiksmažodžio. Zadžius kaip „vaiting room“, 
„sleeping car“, „smoking room“ ir t. t. pu
pil s jau pažįsta. Forma su „ing“ šiuo atveju 
turi būdvardžio reikšmę, derinamą su daikta
vardžiu, ir nurodo, kuriam tikslui tas daikta
vardis yra reikalingas. Žodį „waiting room“ 
galima pakeisti „room for waiting", kas aiš
kiai nusako, jog kambario tikslas yra laukia
mas.

Trečioji forma su „ing“ sudaro mūsų kal
boje t. p. dažnai vartojamą veikmažodinį 
daiktavardį, pav., skaitymas, rašymas ir t. t. 
iš žodžio read lengvai padarom reading, kas 
reiškia skaitymą, iš žodžio meet — sutikti — 
meeting, kas reiškia sutikimą arba susitikimą.

Taigi, „I am reading a book“ — aš skai
tau knygą (esu beskaitąs) — forma, pavartota 
su pagalbiniu veiksmažodžiu to be, atitinka 
mūsų sudurtinį atliktinį laiką. „A reading 
room“ — skaitymui kambarys (skaitykla) —

tas jau priėmė (statymą, (galiojanti meteoro- 
Icg jos biurą steigti papildomų stočių tolimoje 
šiaurėje.

Kad Arktika Amerikai yra svarbi, rodo 
sprendimas pasilaikyti meteorologines ir ra
daro stotis atskirtose Aleutų salose ir vedami 
pasitarimai su Islandija dėl palikimo JAVal- 
stybėms bazių Islandijoje. Amerikos kariuo-
menė Islandijoje dar pasilieka. Pažiūrėjus į 
žemėlapį, puikiai matosi didelė strateginė Is
landijos reikšmė Arktikos kare.

Valstybės vyrų pareiga yra dirbti taikos 
labui, bet kariuomenė taikos metą tradiciškai 
išnaudoja pasiruošimui galimam ateities ka
rui. Nors dėmesys dabar nukreiptas į Arktiką, 
tačiau tas dar nereiškia, kad verdamas naujas 
karas. Tai tik nurodo, kad jei valstybės vy
rams nepasisektų jų darbas, tada neturi būti 
užklupta nepasiruošusi kariuomenė.

4 — JAValstybės prisijungė su meteorologi
nėmis stotimis po to, kai Sovietai jau 

■ prieš kelis mėnesius ten turėjo daug to
kių stočių Sibirijojc.

5 — JAValstybių karo metų Įrengtos kai ku
rios bazės ir toliau pasilaikomos.

6 — JAValstybių karo pajėgos yra numačiu-
sios dar šiais metais vykdyti specialius 
bandymus. ,

7 — JAV meteorologijos biuras steigia stotis
visoje arktikoje.

dvidešimt šeštoji pamoka
gerundium forma, pavartota su daiktavar
džiu, atitinka mūsų veiksmažodinio būdvar
džio formą.

Pagaliau — „I like reading very much“ — 
aš labai mėgstu skaityti — savarankiška ge
rundium forma, atitinkanti mūsų veiksmažo
dinį daiktavardį.

Gerundium t. p. gali būti pavartotas esa
mojo dalyvio vietoje sakiny, visai taip, kaip 
ir lietuvių kalboje. Pav., „I see him reading“
— aš matau jį. skaitantį.

Baigiant apie gerundium, aiškumo dėlei 
išverskit šiuos sakinius:
1) Jis rūko cigaretę.
2) Mano brolis yra rūkomajame kambaryje.
3) Šitas rūkymas niekumet neturės galo.
4) Aš matau jį rūkant.
5) Mes jau pusę valandos laukiam.
6) Laukimas yra visuomet nemalonus.
7) Šitas laukiamasis kambarys yra labai 

mažas.
8) Aš radau jį tavęs belaukiant.

O dabar pora žodžių apie įvardžius. Jeigu 
sakinyje, vietoje jau vieną kartą paminėto 
daiktavardžio, vartojame įvardį, tai šitas 
įvardis bus sangrąžinis. Pav., vienas pupil 
sako kitam: „This is my hat", o kitas atsako: 
„No, it is mine“ — ne, tai manoji. Žodis 
„mine“ yra pavartotas vietoj „my hat“. Žino
ma, antrasis pupil gali pasakyti: „No, it is 
my hat“, tačiau toks atsakymas gyvoje kal
boje retai vartojamas.

Paimkime antrą pavyzdį. „Is it your 
book?“ — ar tai jūsų knyga? „No, it is yours“
— ne, tai jūsų (jūsiškė).

Pabaigai prisiminkime šiuos įvardžius:
Mine — manasis, manoji.

yours — tavasis, tavoji, jūsiškis, 
hers — josios. —
ours —mūsiškis.
theirs — jųjų.

Kiti asmens sangrąžinėje formoje lieka to
kie pat, nepakitę.

Niurnbergo byla
Seyss-Inąuartas, von Papenas.

Buv. Hitlerio vietininko Austrijai ir vė
liau Olandijai Arthur Seyss-Inquarto pareiš
kimas teisme sudarė dvi pagrindines temas: 
Austrijos prijungimas ir okupacinis rėžimas 
Olandijoje. Seyss-Inąuartas, kaip nacional
socialistinio judėjimo vadas Austrijoje, ga
vęs iš Hitlerio laišką, kuriame jis rašė, kad 
jis tikisi Austrijoje „neramumų“, jei kanc
leris Schuschniggas bandys pravesti tautos 
atsiklausimą dėl prisijungimo prie Vokieti- 
tijos, ir yra pasiruošęs, jei tik bus šauktasi' 
„pagalbos“, įžygiuoti į Austriją. Čia pat bu
vęs pridėtas „pagalbos šauksmo“ projektas. 
Seyss-Inquartui nepavykus susitarti su 
Schuschniggu dėl plebiscito atidėjimo, Goe- 
ringo įsakymu, buvo pareikalauta atsistaty
dinti Schuschniggui ir pavesta Seyss-Inquar
tui sudaryti naują vyriausybę. Tada, sako 
Seyss-Inquartas, buvę aišku, kad Vokietija 
tepakęs tik vieną nacionalsocialistinė vy
riausybę. Šis prijungimas vėliau buvęs sank- 
cijonuotas Vienos gyventojų ovacijomis.

Olandijoje Seyss-Inquartas buvo uolus 
Vokietijos interesų saugotojas. Jis prisipaži
no išreikalavęs iš Olandijos stambias sumas 
pinigų, konfiskavęs dideles žaliavų ir maisto 
atsargas, konfiskavęs ir leidęs išvežti fabri
kų mašinas ir įvairiausią kitą turtą, leidęs 
sprogdinti uostų įrengimus, sandėlius ir 
kitus svarbius pastatus. Dėl kai kurių šių 
nusikaltimų jis bandė kaltinti atitinkamus 
kariuomenės dalinius. Kiekvienas vokiečių 
kareivis galėjo pasiimti iš Olandijos tiek 
gėrybių, kiek jis tik galėjo panešti,

Seyss-Inąuartas prisipažino buvęs anti
semitas, įsteigęs Olandijoje du didelius 
ghetto ir suvaręs į juos 140.000 Olandijos 
žydų, o vėliau juos visus išsiuntės į Rytus. 
Ir, apskritai, visos masinės žudynės ir kiti 
teroro veiksmai Olandijoje buvo įvykdyta 
Seyss-Inquarto įsakymu arba bent jam pri
tariant, nes visų šių veiksmų įrankis — SS 
daliniai tiesioginiai priklausė jam.

Buvęs Vokietijos kancleris, vėliau vice
kancleris Hitlerio kabinete ir dar vėliau Vo
kietijos pasiuntinys Vienoje -ir Ankaroje 
Franz von Papenas (kuriam kartą Hitleris 
yra pasakęs: „Jūs man suteikėte galimybę 
tapti kancleriu, todėl aš Jūs niekados nepa
miršiu“,) plačiai atpasakojo priešhitlerinės 
Vokietijos . politinį gyvenimą, kada jis pats 
buvo Vokietijos kancleriu. Įvairiais argu
mentais jis stengėsi įrodyti, kad jis nėra 
kaltas dėl Hitlerio įsigalėjimo valdžioje.

Nuo 1913 metų von Papenas buvo karo 
atašė Vašingtone. 1915 metais jį smarkiai 
puolė Amerikos spauda dėl špionažo ir kitų 
nelegalių veiksmų. Von Papeną smarkiai 
paveikė Vokietijos pralaimėjimas pirmajame 
didž. kare, dėl to jis pasitraukė iš politinio 
gyvenimo ir apsigyveno kaime. Čia jis buvo 
išrinktas atstovu į reichstagą, kuriame jis 
išbuvo aštuonerius metus. 1932 metais jis 
buvo Hindenburgo pakviestas kancleriu. Bū
damas kancleriu von Papenas, sakosi, kovo
jęs su nedarbu ir ūkine krize, bet neleidęs 
nė vieno pfenigio apsiginklavimui. Jis atšau
kęs ŠA vyrams draudimą nešioti uniformas 
vien tik teisingumo pagrindais, nes ir kitoms 
politinėms organizacijoms, kaip Raudonajam 
Frontui ir kt., buvę leidžiama dėvėti uni
formas.

Po 1932 m. birželio 30 d. rinkimų, kurie 
padvigubino reichstage nacionalsocialistų 
atstovų skaičių iki 230, von Papenas pasiūlęs 
Hitleriui bendradarbiauti vyriausybėje. Jis 
tąkart pasakęs Hitleriui, kad Centro partija 
sutinkanti remti Hitlerį ir kviesti jį vice
kancleriu, o jis pats (von Papenas) yra pasi
ruošęs pagal aplinkybes kelių mėnesių lai
kotarpy perleisti Hitleriui kanclerio vietą, jei 
tik Hindenburgas su tuo sutiksiąs. Tačiau 
šį pasiūlymą Hitleris atmetęs, nes jis vis lai
kęsis principo: viskas ar niekas.

Dėl 1932 m. rugsėjo mėn. Reichstago pa
leidimo von Papenas aiškino:

„Tai atsitiko kažkas nelaukta ir negir
dėta. Ponas Goeringas, tuometinis reichs
tago pirmininkas, davė žodį komunistų 
atstovei Klara ^Zetkin, kuri besaikiai puolė 
mano vyriausybę. Kai aš prašiau apsigyni
mui žodžio, nebuvo man tai leista, bet buvo 
socialistų, komunistų ir kartu nacionalsocia
listų iškeltas nepasitikėjimo klausimas. Ši 
kombinacija turėjo parodyti, kad tai buvo 
būtina man bandyti ne nustumti į kairę, bet 
įtraukti juos į mano vyriausybe.“

Tačiau po 1939 m. birželio mėn. įvykių, 
kada pats von Papenas buvo kelias dienas 
išlaikytas namų arešte, o jo artimiausi ben
dradarbiai sušaudyti, jis pažinęs Hitlerį; jis 
pažinęs, „kad Hitleris yra didžiausias nusi
kaltėlis, kokį aš tik kada nors esu matęs 
savo gyvenime.“ V.G.

Rusai negrąžina japonų
Pagal Potsdamo konferenciją, visiems nu

ginkluotiems japonams ’leidžiama iš užsienio 
grįžti namo, bet iki šiol iš Rusijos nė vienas 
negrįžo. Sąjungininkų tarybos Japonijoje pir
mininkas G. Atdeson buvo užklausęs rusų at
stovą, kodėl iš Mandžūrijos nė vienas japonas 
nesugrįžo namo. Rusų atstovas gen. Įeit. K. 
Derevenko vengė šį reikalą komentuotu Britų 
atstovas taip pat paprašė tolimesnių infor
macijų.
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Pranešimas švietimo reikalu
1) Visos mokyklos, kiek vietinės sąlygos 

leidžia, skiria mokiniams ne mažiau, kaip 
šešias savaites atostogų. Atostogos taip tvar
komos ir įvairinamos, kad mokiniai neliktų be 
priežiūros. Kur pilnų vasaros atostogų nesu
sidaro dėl pavėluotos mokslą metų pradžios, 
turi būti skirtas vėlesnis laikas mokiniams 
pailsėti; dėl to susitariama su švietimo įgalio
tiniu. Aprėžtas atostogų laikas dėl vietos są
lygų pačių mokyklų išlyginamas nevarginan
čiu atostoginiu kursu.

2) Poatostoginį darbą visos mokyklos pra
deda rugpiūčio 1 d. Negalėjusios mokslo me
tų birželio mėn. užbaigti, dėl mokslo pradžios

, susitaria su švietimo įgaliotiniu ir praneša 
švietimo valdybai.

3) Naujų mokslo metų kursas mokyklų 
savo nuožiūra išskirstomas trimestrais, bet 
taip, kad galima būtų jį išeiti per 180 dienų ir 
mokslo metus užbaigti ne vėliau kaip kovo 
31 d. Tos mokyklos, kurios naujus mokslo 
metus yra pradėjusios prieš vasaros atostogas, 

'mokslo metu gali įterpti daugiau poilsio dienų 
apie atitinkamas šventes. Pageidaujama, kad 
visos mokyklos galėtų kursą išeiti iki kovo 
1 d. ir tą paskutinį mėnesį skirti pakarto
jimui, keliamiems ir baigiamiems egzaminams.

4) Mokiniai dėl sunkių mokymosi sąlygų 
turi visas savo jėgas ir dėmesį skirti visų pir
ma mokslui. Neapsunkinti mokinių viešais 
kultūriniais pasireiškimais, organizuojamais 
ne mokyklų. Kur tam tikrais atvejais būtų 
neišvengiamai reikalingas mokinių dalyvavi
mas, tai vietos švietimo skyriai turi prašyti 
mokytojų tarybos leidimo ir tėvų komiteto 
pritarimo.

5) Pradėdamos poatostoginį darbą mokyk
los taip susitvarko, kad mokytojai turėtų ne 
mažiau kaip po šešias dėstomas pamokas sa
vaitėje. Mažiau pamokų gali turėti tik tie 
mokytojai, kuriems iš jų dalyko nesusidaro pa
kankamai pamokų, ir kurių kiti negali dėstyti. 
Taip pat mažesnį pamokų skaičių gali turėti 
mokytojai nepilnose gimnazijose, tačiau jokiu 
būdu ne mažiau kaip dvi savaitines pamokas. 
Ligi š. m. rugpiūčio 1 d. turi būti patiektas 
švietimo įgaliotiniams prašymas pripažinti 
mažesnį dėstomų pamokų skaičių tiems mo
kytojams, be kurių mokyklos negalėtų apseiti. 
Apskritai, per didelio pamokų skaidymo yra 
vengtina.

Prancūzijos . ..
(Pradžia 4 puls.)

Suhard balsas, atiduotas už M.R.P., dau
giau sveria, negu kokio liaudies mokytojo 
balsas už socialistus ar komunistus. Bet de
mokratijos tragedija labai dažnai 'ir iš
plaukia iš to, kad rinkimuose tevartojamos 
tik skaičiavimo mašinėlės ir paniekinamos 
svarstyklės.

Pirmą karią po karo
Prancūzijos orientacijos ryškesnis paaiškė- 

jimas daug daugiau sudomino užsienį, negu 
pačius prancūzus. Jiems atrodo visiškai nor
malu, kad „kairumas“ praranda vis plačiau 
savo pozicijų, ir jie niekuo nesistebi, kad nau
joji Prancūzija vis aiškiai linksta į Vakarus
— į savo tikrąją tradicinę vietą. Po Jo, kai 
visa Europa, galima sakyt, atsiskyrė geležine 
užtvara nuo Vakarų, Prancūzijai suskaudo 
širdis tik dėl bendro Europos likimo, bet ji 
nejaučia jokios izoliacijos. Jos ryšiai su ki
tomis pasaulio rutulio dalimis nieko nuo to 
nenukentėjo. Bet buvo daug užsienyje kalba
ma apie tai, kad Prancūzija rodo noro prisi
glausti prie tos „geležinės užtavaros“ ir kad 
pavojai yra dideli — pavojai nukrypti j Rytus 
... Tad nieko stebėtino, kad tuoj pat po rinki
mų anglo-saksų spauda padarė plačias išva
das, jog rinkimai parodė naują politinę pu
siausvyrą Europoje ir kad pirmą kartą po 
karo aktingai ir sveikinančiai pasireiškė gy
nėjai senų europejinių tradicijų, paremtų lai
sve ir teisingumu, ir pirma kartą pavyko 
jiems įveikti totaiitarinių sistemų fanatikus ir 
„suklastotos demokratijos“ šalininkus. Į to
kius anglo-saksų spaudos komentarus atsakė 
balsai iš už „geležinių užtvarų“. Girdi, Pran
cūzijos rinkimai" yra pirmasis signalas, kad 
„reakcionieriai“ kelia galvas ir kad „fašiz
mas“ dar tebeturi savo šaknis Prancūzijoje
— tame svarbiame „naujų bandymų“ prietil- 
tyje. Komunistinis L’Humanitė, pritardamas 
tokiems komentarams, pats aiškino, kad „vy- 
šistai“ jau tiek įsidrąsino, jog ima lįsti iš ur
vų... ir kad „darbo klasė“ turi atidžiai bu
dėti ir gerai suprasti pasirodžiusius pavojus.

Gal per daug toli nereikia eiti, aiškinant 
naujuosius Prancūzijos St. Seimo rinkimus. 
Bet mes pilnai sutiktume su vienu belgišku 
laikraščiu (Le Quotidien — social-krikščio- 
nių), kurs kitą dieną po rinkimų rašė: „Pran
cūzai, nežiūrint jų įvairių ir didelių nepasi
tenkinimų, pareiškė rinkimų rezultatais, kad 
jie nepasitiki tais politikais, kurie laisvei yra 
prikergę labai siaurą supratimą ir kurių de
mokratijos kultas yra per daug naujas, jog 
jį būtų~galima laikyti tikrai nuoširdžiu“. Iki 
kur tas nepasitikėjimas sieks — parodys atei
tis. Daugelis Prancūzijoje linki, kad naujas 
Europos švystelėjimas neliktų miražu...

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS6) Mokytojų atlyginimas ir teikiamos jiems 
lengvatos pareina nuo vietos sąlygų. Šiuo 
atžvilgiu minimalinis- darbo valandų skaičius 
gali būti labai įvairus. Reikia vietoje rūpintis 
per švietimo skyrių, kad mokytojams būtų 
įskaitomas atitinkamas darbo valandų skai
čius pamokoms pasiruošti. Savo tarpe moky-. 
tojai gali nutarti vadovautis proporcijos prin
cipu, imdami pagrindan pamokų skaičių.

7) Mokytojų personalas pirmoje vietoje su- 
darytinas iš cenzuotų ir prityrusių mokytojų. 
Svetimoms kalboms dėstyti gali būti kviečiami 
ir necenzuoti dėstytojai, praktiškai gerai tas 
kalbas mokantieji, o egzaktiniams mokslams 
— specialistai akademinio išsilavinimo. Tu
rintiems cenzą tik žemesnėms klasėms švieti
mo įgaliotinio gali būti pripažįstama teisė 
dėstyti ir aukštesnėse klasėse. Pripažinimo 
motyvai pranešami švietimo valdybai.

8) Mokytojų skyrimas ir atleidimas dažnai 
pareina nuo tų potvarkių, kurie vietoje tai
komi ir kitiems tarnautojams. Tačiau mo
kyklos, prie to prisitaikindamos, neturi apsi
lenkti su tvarkančiais švietimą bendruomenės 
nuostatais. Mokytojai atitinkamai administra
cijai, kur tai neišvengiama, pasiūlomi skirti ir 
atleisti, susižinojus su švietimo įgaliotiniu ir 
pritariant švietimo valdybai.

9) Visos mokyklos turi būti švietimo valdy
boje įregistruotos ir patvirtintos. Naujas mo
kyklas ar klases galima steigti tik tada, kai 
švietimo įgaliotinis nustato, kad yra būtinas 
reikalas ir pakankamas cenzuotų mokytojų 
personalas. Aukštesnėse klasėse iš pagrindinių 
dalykų turi būtinai persverti akademinio iš
silavinimo mokytojai. Be švietimo valdybos 
žinios vaikiančių mokyklų pažymėjiinai yra 
nepakankami įstoti į kitą lietuvišką mokyklą 
ir gali būti bet kur keliamas klausimas jų 
nepripažinimo. (LTB ŠV 2)

Dilingiečių viešnagė Klcinkoetze
S. m. birželio 28 d. dilingiečlai tinklininkai 

ir krepšininkai vešėjo Klenkoetzo (prie Giunz- 
burgo) lietuvių stovykloje, kur sužaidė tink
linio ir krepšinio rungtynes su vietos latvių 
sportininkais, o taip pat tinklinio rungtynes 
ir su dar neseniai susiorganizavusiais vietos 
lietuviais sportininkais.

Pirmas tinklinio rungtynes žaidža dilin- 
giečiai prieš latvius ir pralaimi 2:0 (13:15) 
(11:15). Rungtynės buvo aukštoko lygio, pa
sekmė sviravo tai vienos tai kitos komandos 
naudai. Latviams laimėjimą nulėmė buv. 
Latvijos valstybinės tinklinio rinktinės ge
riausias žaidėjas Elmuts, kuris savo apgal
votu tiek technišku tiek taktišku žaidimu pa
rodė pasigėrėjimo vertą tinklinio žaidimo 
klasę. Komandos žaidė šių sudėčių: Dilinge- 
nas — Radavičius, Budratis, Zulpa, Birgilas, 
Karaša ir Kazlauskas; latviai — Elmuts, Til- 
tinš, Glinš, Kiršs, Strods ir Daugelonoks.

Prieš vietos lietuvius tinklininkus dilingie- 
čiai laimėjo lengvai 2:0 (15:16) 15:3).

Krepšinio rungtynes prieš vietos latvius 
laimėjo dilingiečiai pasekme 33:16 (13:5). Ko
mandos žaidė ir įmetė krepšių: Dilingenas — 
Kurauskas 9, Brinkmanas 10, Anaitis 8, Sie- 
maška 1, Stankus 0, Karaša 1, Radavičius 4; 
latvių — Elmuts 6, Tiltinš 4, Kiršs 2, Galinš 2, 
Klaustinš 2, Strods 0.

Kitos žinios
Joe Louis nugalėjo Billy Conn’ą k.o.

S.m. birželio 20 d. Naujorke, Yankee sta
dione, pasaulio sunkaus svorio bokso mei
steris Joe Louis apgynė titulą prieš Billy 
Conn’, nugalėdamas jį aštuntame runde k.o. 
(knock out'u.)

Jau nuo pat pirmo gongo garso Joe Louis’as 
stipriai puola Billy Conn'ą, norėdamas rung
tynių pradžioje pasiekti lemiamų rezultatų 
pergalei, bet pastarasis meistriškai gynasi ir 
išvengia Louis’o smūgių. Antrame ir trečiame 
runde pavyksta Billy Conn’ui suduoti Louis'- 
ui keletą stiprių smūgių ir sunkiai sužeis® 
dešiniąją akį. Kituose randuose Louis’ui pa
vyksta savo priešininką įvaryti į ringo kam
pą, kad suduotų lemiamą smūgį, bet Conn’as 
meistriškai išsisuka. Galop aštunto rando vi
duryje Louis’as pataiko savo kaire Conn’ą, 
suduoda dar du sunkius smūgius iš dešinės 
ir apsvaigusiam nuo gautų smūgių, kairės 
kabliu į pasmakrę galutinai permeta ant že
mės, kur ligi „dešimties" išgulėjo be sąmonės. 
Pietų Vokietija — Vakarų Vokietija 4:3 (2:1).

S.m. birželio 30 d. Koelne įvyko pietų Vo
kietija — vakarų Vokietija futbolo rinktinių 
revanšinės rungtynės, kurias laimėjo vėl pietų 
Vokietijos futbolo rinktinė 4:3.

Lietuviams Žurnalistams
L.2.S-gos narių visuotinis susirinkimas nu

tarė atgaivinti Sąjungos veiklą ir išrinko 
naują Valdybą, Revizijos Komisiją ir Garbės 
Teismą.

Susirinkime nedalyvavusieji ir ankietų 
neužpildžiusieji Sąjungos nariai, kurie ir to
liau dirba žurnalistinį darbą ir nori priklau
syti Sąjungai, prašomi apie save suteikti šių 
žinių: 1) adresą, 2) kuriems leidiniams šiuo 
metu rašo, 3) ar turi Sąjungos nario pažymė
jimą.

Laikinis Valdybos adresas:
(14) Tūbingen, Fohrbergstf. 2-II, 

Dr. J. Pajaujis L.2.S-gos Valdyba

Skelbimas
Lietuvių aukštesniajai prekybos mokyklai 

Soest’e (W e s 11 a 1 i j o j e) reikalingi ste
nografijos ir mašinraščio moky
to j a L Asmenis, galinčius dėstyti šiuos da
lykus, maloniai prašome kreiptis šiuo adresu: 

Lithuanian Secondary Commercial School, 
. (21) SOEST (Westf.),

Baltic Camp
Mokytojams bus sudarytos geros gyvenimo 
sąlygos ir mokamas atitinkamas atlyginimas.

Mokyklos Direktorius

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Ravens- 
burgo Apylinkės Teismas ieško pasislėpusio 
Valan t i e j aus, Stasio, gim. 1907. V. 19. 
Raseinių apskr., kuris yra kaltinamas jam pa
tikėto svetimo turto pasisavinimu. Žinantieji 
apie kaltinamojo Valantiejaus dabartinę gy
venamą ar prisilaikymo vietą, prašomi pra
nešti šiam Teismui.
Ravensburgas, 1946. 7. 5. Teisėjas .

Mes ieškome savųjų
1444. Bražaitienė Emilija, (13a), Ansbach, Hin- 

denburg-Kaserne, Litauisches Lager, ieš
ko Bražaičio Andriaus s. Jono.

1445. Stankevičius Vytautas, (13a) Ansbach 
(Bay.), Hindenburg-Kašeme, Litauisches 
Lager, ieško Peckienės - Stankevičaitės 
Antaninos.

1446. Macaitienė Veronika, (13a) Ansbach 
(Bay.), Litauisches Lager, ieško Mačaičio 
Juozo, sūnų Juozo, Jono.

1447. Kripaitytė Emilija, DP Camp Chieming 
b. Traunstein, ieško kun. Morkvėno Jono 
ir Orlienės Kristinos.

144o. Karpauskaitė Irena, DP Camp Chieming 
b. Traunstein, ieško Varžaičio Jono, Ža
lio Albino ir Leonavičiūtės Valės.

144y. Ramanauskas Juozas, Baltic Camp Hąm- 
merweg, Weiden (Opf.), ieško tėvų Ra
manauskų Jono ir Onos sesers Juškevi
čienės Magdelepos.

1450. Sopytė Petronėlė, Baltic Camp Ham- 
merweg, Weiden (Opf.), ieško giminių 
ir pažįstamų.

.1451. Cižauskas Stasys, Baltic Camp Ham- 
merweg, Weiden (Opf.), ieško Gumausko 
Vlado.

1452. Pleschakow Jakow, Gauting b. Mūnchen, 
UNRRA-Sanatorium A II, Z. 1, prašo 
atsiliepti Hoffnerienę-Noreikaltę Elzę.

1453. Alvikas Antanas, (13a) Wūrzburg-Zell, 
Nordern-Kaserne, Litauisches Lager, ie
ško giminių ir pažįstamų.

1454. Hermanas Emilis, Wolterdingen, DP 
Lager, ieško tėvo Hermano Juliaus ir 
brolio Hermano Andriaus.

1455. Estų Raud. Kryžius, Heidelberg, So- 
phienstr. 5, ieško Balsewitsch Helena, 
Balsewitsch Wladimir, Klanowski Ga
lina, atvykusių į Vokietiją iš Lietuvos.

1456. Alešiūnas M., (20) Wolterdingen b. Sol
tau (Hann.), Baltic Camp, ieško brolio 
Alešiūno Juozo.

1457. Cekavičius Jurgis, (20) Wolterdingen b. 
Soltau (Hann.), Baltic Camp, ieško švo- 
gerio Karnausko Vaclovo ir pažįstamų.

1458. Zulpa Simonas, Kleinkotz, Litauisches 
Lager, Kr. Gunzburg, ieško sūnaus Žul- 
pos Prano.

1459. Libeks Marija, DP Camp Mkrzfeld bei 
Niirnberg, ieško Lenvelienės Zinos (gim. 
Solnceva).

JL460. Kačinskienė Ona, Nurtingen, Katheri- 
nerstr. 26, ieško dukters Kačinskaitės 
Aldonos.

1461. Herbstienė-Valiuškaitė Elena, Dillingen- 
Donau, Litauisches Lager, ieško giminių 
ir pažįstamų.

1462. Adomaitytė Juzefą, Schweinfurt, Th.- 
Fischer-Platz 6-6, ieško tėvų ir kitų gi
minių.

1463. Abukauskas Antanas, Ansbach (13a), 
Hindenburg-Kaseme, Litauisches Ko- 
mitee. ieško savo žmonos, dukterų Ve
ronikos ir Gėnės ir sūnaus Antano.

1464. Tupčiauskas Jonas, (13a) Ansbach, Hin
denburg-Kaseme, Litauisches Komitee, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1465. Milerienė Magdė (Pajautytė), (13a) Ans
bach, Hindenburg-Kaserne, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

1466. Ruibienė-Kybartaitė Irena-Agota, (13a) 
Ansbach, Hindenburg-Kaserne, Litaui
sches Komitee, ieško brolio Kybarto 
Juozo.

1467. Ruibys Kazys, (13a) Ansbach, Hinden
burg-Kaseme, Litauisches Komitee, 
ieško savo tėvo Ruibio Juozo.

1468. Laurinavičiūtė Leonida, (16) Wiesbaden, 
DP Camp, Litauisches Lager, ieško Ba- 
bušienės Apolonijos.

1469. Krikštolaitienė Eleonora, (16) Wiesbaden, 
DP Camp, Gerdorf-Kaseme, ieško savo 
vyro Krikštolaičio Vinco.

1470. Knolienė Ona, Glūckstadt/Elbe (Schles
wig-Holstein), Baltic Camp, Gorch-Fock-

Jau pirmo kėlinio 5 min. pietų Vokietija 
Barufkos šūviu veda 1:0, bet 10 min. Gau- 
chelis išlygina. Augsburgietis Lechneris vėl 
pakelia 2:1 ir kėlinio pasekmė. Antrame kė
linyje Morlockas kelia 3:1 pietų Vokietijos 
naudai, bet 68 min. Gūntheris švelnina 3:2 ir 
tuoj Tibulskis iš 11 m. baudinio išlygina 3:3 
Rungtynėms baigiantis Lechneris iš 11 m. 
baudinio daro galutiną pasekmę 4:3 pietų 
Vokietijos naudai.

Rinktinės žaidė šių sudėčių: Pietų Vokie
tija — Schmid (VFB Stuttgart), Schneider 
(Waldhof Mannheim), Streitle (Bayern Mūn
chen); Kupfer (FC 05 Schweinfurt), Dziarstek 
(Schwaben), Kitzinger (FC 05 Schweinfurt); 
Binkert, Morlock (FC Niirnberg), Schlinz 
(VfB Stuttgart), Lechner (Schwaben), Baruf- 
ka (VfB Stuttgart). Vakarų Vokietija — Jū- 
rissen; Janes, Moog; Hinz, Tibulski, Michar 
lek; Schmid, Gauchel, Holzel, Gunther, Gav- 
licek.

Pietų Vokietijos futbolo meisteriu liko 
VfB Stuttgart su 46 t. 91:34 įvarčių santykiu, 
finale nugalėjusi FC Nūmberg 1:0. Toliau 
seka — FC Nūmberg 43 t. 81:42 įv., III v. 
Stuttgarter Kickers 42 t. 88:51 įv., IV v. Wald
hof Mannheim 39 t. 55:36 įv. ir t. t

Lietuviai laimi prieš latvius
Birželio 22 d. Itzehoes lietuvių krepšinio 

rinktinė viešėjo Flensburge (prie pat Danijos), 
kur sužaidė draugiškas krepšinio rungtynes 
su stipriausia miesto krepšinio komanda — 
— latvių „Antwerp" stovykla. Po gyvos kovos 
rungtynes laimėjo lietuviai 47:36 (20:14). Tai 
pirmas įvykis Flensburge, kad latviai pralo
štų lietuviams.

Itzehoes lietuviai pelnė taškų: Snarskis 26, 
Bildušas I 8, Bartašius 6, Orlickas 4, Bildu- 
šas II 3. Latviams daugiausia taškų surinko 
Kalve 14.

Taip pat buvo sužaistos it stalo teniso 
rungtynės.. Čia lietuviai latvius sumušė 5:0. 
Lietuvių rinktinė: Orlickas, Ranonis ir Bar
tašius.

Krepšinio trenerių reikalu
Kempeno Lietuvių Sporto Skyrius Pra

neša:
Lietuvių kolonijos bei kolonijų sporto vie

netai, kurie yra susirūpinę krepšinio klasės 
pakėlimu, krepšinio trenerių reikalu iki š. m. 
VII. 15 d. rastu kreipiasi į Kempteno Lietu
vių Sporto Skyrių. Atsižvelgiant į kolonijų 
pageidavimus, mūsų reprezentacinės krepši
nio komandos žaidėjai, turintieji stažą, bus 
pasiųsti treneriais.

Rašyti: Kempteno Sporto Skyriaus Vedėjui 
Edm. Vengianskui, Kempten, Litauisches 
Lager.

Str. 3, ieško savo vyro Knolio Viliaus, 
Jono ir Evaldo ir dukters Knolytės Ma
rytės.

1471; Kun. Babinskas Petas, Eichstatt-Reb- 
dorf, prašo atsiliepti gimines, pažįstamus 
ir Vieraitienę Mariją. •

1472. Maknavičius Kazys, Kassel-Oberzweh- 
ren, Mattenberg - Lager, ieško broliu 
Maknavičių Vinco ir Juozo.

1473. Vokietaitis Vytautas, (20) Lehrte, Camp 
Churchill, Litauisches Lager, ieško gi
minių ir pažįstamų.

1474. Kempkaitė-Vokietaitienė Anelė, (20)
* Lehrte, Churchill Camp, Litauisches La

ger, ieško giminių ir pažįstamų.
1475. Bilinskienė Anna, Flensburg, Eckem- 

forder Str. 65, Ostarbeiter-Lager, ieško 
sesers Bytautienės Emos ir brolio Bur- 
mons Endrus.

1476. Šimkus Ignas, Memmingen, Litauisches - 
Lager, ieško savo žmonos Šimkienės Ve- 
ronikos-Birutės.

1477. Ivanauskas Kazys, Litauisches Lager, 
Kr. Meppen, ieško pažįstamų.

1478. Pauliukonis Rapolas, Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško giminių ir pažį
stamų.

Chorų vadovams
Ansbacho Lietuvių Stovyklai yra bū

tinai
reikalingas choro vadovas.

Choro vadovus, laisvus nuo svarbių parei
gų, prašome atsiliepti šiuo adresu: Ansbacho 
Lietuvių Tremtinių Apylinkė, Ansbach, 
Hindenburg DP Camp.
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Iš amerikiečių lietuvių spaudos
Pagalba Tremtiniams

Visoje Amerikos lietuvių spaudoje nuolat 
gali rasti rašinių ir smulkių žinučių apie rei
kalą organizuoti nuolatinę pagalbą tremti
niams. Ir tikrai, jie tokią pagalbą, ir mora
linę ir medžiaginę, organizuoja. Tą ypatin
gai jaučia mūsų tautiečiai, kur nėra UNRRA 
pagalbos.

„Dirvos“ paskutiniuose numeriuose .ypač 
aktyviai judinamas studentijos ir lietuvių 
našlaičių klausimas. Viename straipsnyje 
studentijos klausimu Dr. A. G. rašo: „Jau 
kautą kiek pagvildenome studentų klausimą. 
Pastebėjome, kad Stokholme gabiai redaguo
jamas laikraštis „Svetur“ atsiliepė i mūsų 
anksčiau „Dirvoje“ iškeltą klausimą, ar 
nevertėtų studentus koncentruoti ten, kur 
jie, baigę studijas, galėtų (ar bent laisviau) 
dirbti. Europo’e yra visa eilė valstybių, ku
rių diplomas galima įsigyti, bet kur nėra 
vilties gauti tinkamo darbo. Besvarstydami 
to,!s”’ jį klausimą, iš vieno origininalinių 
minčių turinčio pabėgėlio išgirdome tokią 
dėmesio vertą nuomonę: — Ar atsirastų tarp 
lietuvių išeivių, kurios sutiktų priimti pas 
save po studentą? Greičiausia, daugeliui 
amerikiečių lietuvių nesudarytų nepakelia
mų sunkumų, jeigu prie pietų stalo atsisėstų 
ir jų bute apsigyventų pabėgėlis studentas. 
O mokslapinigius galėtų suteikti tos organi
zacijos, kurios ir dabar studentams duoda 
stipendijas! Tuo tarpu visais atžvilgiais būtų 
naudingiau įsigyti, sakysime, JAV aukštosios 
mokyklos diplomą, nekaip Vokietijos ar ki
tos kurios valstybės.

Kitame rašinyje, užvardintame — Par- 
veškime Amerikon lietuvius našlaičius — 
taip rašo: „Pagal veikiančius imigracijos 
įstatymus, per metus Amerikon gali įva
žiuoti 386 Lietuvos piliečiai. Naujos kvotos 
metai prasideda kasmet liepos 1 dieną. Pre
zidentas Truman 1945 metų gale išleido 
potvarkį, kuriuo pirmenybė įvažiuoti Ameri
kon teikiama našlaičiams vaikams. Šis 
potvarkis taikomas ir lietuviams našlai
čiams, esantiems amerikiečių valdomoje Vo
kietijos dalyje. Jų ten yra nemažas skaičius. 
Atsikviesti našlaičius Amerikon atskiri as
menys negali. Tą gali padaryti tik didžiulės 
organizacijos, kurioms valdžia pripažino 
taisę duoti savo afidavitus. Tokia teise su
teikta katalikų, protestantų ir žydų labdaros 
organizacijoms. Amerikos Catholic Commi- 
tee for Refugees, glaudžiai veikiąs su War 
Relief Services organizacija, sutiko duoti 
reikalingus afidavitus lietuviams našlaičiams 
atvežti į Ameriką, jei BALF užtikrins, kad 
našlaičių atgabenimo ir apgyvendinimo išlai
dos bus apmokėtos. Vieno našlaičio kelionė 
iš Vokietijos iki Naujorko kaštuoja 163 do
leriai, o jų užlaikymas prieglaudoje ir mo
kykloje po 25 dolerius mėnesiui. Kiekvienas 
našlaitis, atvežtas Amerikon, turi teisę būti 
įsūnytu, jei tik susiras norinčių jį savo šei- 
mon paimti ir jei tos Šeimos bus pripažintos 
tinkamomis ir galinčiomis našlaitį įšūnyti. 
BALF jau turi savo sąraše visą eilę gerašir
džiu lietuvių, kurie nori įsūnyti po našlaitį. 
Yra net tokių, kurie sutinka paimti po du. 
Yra atsiliepusių draugijų, kurios sutinka 
apmokėti vieno ar daugiau našlaičių kelionės 
išlaidas. Šie pranešimai labai pradžiugino 
BALF vadovybę. Bet dar reikia daugiau 
asmenų, daugiau draugijų šiam dideliam 
artimo meilės žygiui ivykdyti.

Įvairios žinios
Pasaulinė kronika

• Stipri albanų grupė vėl buvo užpuolusi 
graikų sargybas; du kareiviai dingę ir jų prie
monės pavogtos.
• 600.000 vokiečių išvaryta iš Zem. Silezijos 
ir 200.000 iš Tešino srities, pranešama oficia
liai iš Lenkijos.
• JAV kariuomenė vėl iš valstybės departa
mento perima informacijos, švietimo ir reli
gijos kontrolę Vokietijos okupuotoje zonoje.
• Jungtinių Tautų visumos suvažiavimas nu
keliamas iš rugsėjo 3 d. į rugsėjo 23 d.
• Sovietai vis kritikuoja Britų politiką oku
puotoje Vokietijos zonoje.
• Prezidentas Trumanas paskyrė Leighton 
Stuart ambasadorium į Kiniją. Stuart yra 70 
metų, geras Cangkaišeko draugas. Šis pasky
rimas gen, Maršallio vietos nepakeis, bet tik 
padės jam geratu išspręsti Kinijos problemą.
• Rusų kareivį, kuris buvo užpuolęs du vo
kiečius amerikiečių zonoje, amerikietis sargy- 
binte, save gindamas, nušovė.
• Austrijos spauda, išskyrus komunistinę, 
sveikina JAValstybių notą Austrijai dėl vo
kiečių turto pavedimo patikėtiniams. Valsty
bės kancleris Figl dėkojo Prezidentui Truma- 
nui ir gen. Mark W. Clark už „pareikštą drau
giškumą Austrijai“.

Raudonosios armijos laikraščiai nepami
nėjo prezidento rašto.
• JAV du kreiseriai ir 4 naikintuvai įplaukė 
pirmą kartą per 10 metų į Stokholmo uostą.
• AP iš Immendorfo praneša, kad Britai 
Immendorfo DP stovykloje, prie Hanoverio,

Visuose Amerikos lietuvių laikraščiuose 
buvo paskelbtas pranešimas, kad Amster
damo lietuvių komitetas aktualiems ir būti
niems rcikalms iš savo lėšų paskyrė 350 do
lerių ir pasiuntė Lietuvos ministeriui Va
šingtone, kad tuos pinigus tuoj persiųstų 
sekantiems adresatams: 200 dolerių paramai 
Lietuvos pabėgėlių pradžios mokykloms, 100 
dolerių pabėgėliams Vokietijoje maistui 
pirkti ir 50 dolerių Lietuvos ministeriui Lon
done — B. K. Balučiui.

Lietuviai varžybose su kitais 
amerikiečiais

Amerikos lietuvių laikraščiai beveik 
kiekviename numeryje duoda žinių apie 
mūsų tautiečių pastangas, vienoje ar kitoje 
šakoje prasistumti į priekį. Štai „Dirva“ 
rašo: „Jauni lietuviai, grįžę iš kariubmenės, 
pradeda rūpintis įeiti į Amerikos politišką 
gyvenimą. Gegužės 7 dienos nominacijose 
matome šiuos lietuvius, kandidatus į politiš
kas vietas: 22-me Warde,- Precinct B — į 
Precinct Committeeman vietą kandidatuoja 
Joseph J. Gužauskas. Jis buvo pasiekęs lei
tenanto laipsnį. Antanas L. Svetkauskas, 
sugrįžęs iš tarnybos karo laivyne, kandida
tuoja 22-me Warde į Committeeman Pre
cinct D. Šis ward yra lietuvių tirštai apgy
ventas ir lietuviai balsuotojai gali lengvai 
savo žmones išrinkti, tik reikia eiti ir bal
suoti. Kitas veteranas, Joseph P. Muliolis, 
apie kurį jau plačiau buvo rašyta „Dirvoje“ 
pirmiau, kandidatuoja į U.S. Kongresą 20-me 
Distrikte. Jis prieš save turi dabartinį Kon- 
gresmaną Feighan, demokratą, stiprų kan
didatą.

Kitame to paties laikraščio numeryje ra
šoma: „Advokatas Nadas Rastenis vėl kan
didatuoja Demokratų tikietų atstovu į Ma- 
rylando Atstovų Butą. Jo kandidatūrą indor- 
savo The Original Democratic Organisation 
of the Sixth Legislative District of Balti
more City, -organizacija, susidedanti iš daug 
Demokratiškų klubų, jų tarpe ir Lietuvių 
Demokratų Klubas. Gegužės 20 dieną, taip 
pat jį indorsavo ir Moterų Demokratų Klu
bai šeštame distrikte.“ Mes čia iš savo pusės 
turime pažymėti, kad advokatas Nadas Ra
stenis, aktyvus lietuvių veikėjas, jau ir 
praėjusiuose rinkimuose buvo išrinktas. Mus 
pasiekė žinios, kad ir šiuose % rinkimuose 
laimė buvo jo pusėje.

— Laikraščiuose, išėjusiuose birželio mė
nesyje, randama žinią, kad lietuvis kandida
tuoja į Kongresą. Rašoma: „Frank J. Mar
kevich, sugrįžęs iš kariuomenės, kur buvo 
pasiekęs seržanto laipsnį, yra kandidatas 
15th Congressional Distrikte i Kongresą Va
šingtone. Jis ištarnavo kariuomenėje 3 me
tus ir 8 mėnesius. Buvo Kinijoje, Indijoje^ 
Burmoje ir Pacifico salose. Lietuviai ragi
nami už jį balsuoti.“

Lietuviai neatsilieka ir kitose srityse. Štai 
rašoma: „Adelės Smailiūtės paveikslų pa
roda Philadelphijoje. „Kaip žinoma, ši jau
noji dailininkė, turinti savo studiją, Ameri
koje jau yra plačiai žinoma.

Dar kitoje žinutėje rašoma: „Cleveland© 
tarptautiniame šokių festivalyje dalyvavo 
dvi lietuvių grupės. Abi grupės gabios ir 
gerai išlavintos. Festivalio dalyvių abi šo
kikų grupės buvo labai aukštai įvertintos.“

Dr. B. Vargas

liepos 11 d. areštavę 34 kaip „Identifikuotus 
kriminalistus“ ir sulaikė 75 įtariamus.
• Tarjr Lenkijos ir Argentinos užmegzti di
plomatiniai santykiai.
• Nors apie 9O°/o gyvulių kovos bandymų 
lauko laivuose liko gyvi, bet dėl radioaktyvi- 
nių medžiagų veikimo jie vistiek žūsią. Dabar 
vyksta specialūs tyrinėjimai.
o AP iš Kairo praneša, kad britų karinis 
personalas, išskyrus mažą likvidacinį štabą, iš 
Libano visiškai evakuotas.
• Lenkų ūkininkų partijos vadas St. Miko- 
laičikas reikalauja vyriausybės, kad ji pa
skelbtų, jog birželio 30 d. referendumas yra 
lygus nuliui, nes balsavimai buvę paremti ap
gavyste ir netikslingu balsų skaičiavimu. 
Slaptoji policija, sako jis, išsklaidžiusi dau
gely vietų kaimiečius, norėjusius balsuoti ir 
urnos buvusios uždarytos anksčiau nustatyto 
laiko.
o Vyriausias UNRRA-os direktorius Fio- 
rello L. La Guardia, lydimas Amerikos ir Ru
sijos UNRRA-os tarybos narių, liepos mėn. 
išvyks kelionei į Kairą, Atėnus, Romą, Bel
gradą, Varšuvą ir Amerikiečių zoną Vokie
tijoje.
• Turkijoje vyksta stipri propagandinė kova, 
net iki teroro, dėl rinkimų, kurie bus liepos 
21 d. Tai pirmieji rinkimai nuo respublikos 
įsikūrimo prieš 23 metus.
o Austrijoje juodoje rinkoje JAV doleris 
perkamas už 74,5 šilingo.
o Prezidentas Trumanas pasiuntė sveikini
mus min. pirm. Bidault ir praneūžų tautai, 
kada jie šventė Bastilijos švente.

----------------------------------------v--------------

• 62% DP yra tinkami darbui, pareiškė gen. 
Įeit. Sir Fr. E. Morganas, UNRRA-os šefas 
Vokietijoje. Jie esą pakankamai pasiruošę 
užimti civilinį darbą. Apie 45% ,darbingų 
lenkų esą žemės ūkio ar miškų darbininkai. 
Iš bendro lenkų 442.000 skaičiaus apie 271.000 
yra tinkami darbui. * >

Antroji didelė DP kategorija esanti baltai; 
jie yra profesionalai darbininkai, baltaodžiai, 
kurių tarpe dominuoja administracijos ir ki
tokio užsiėmimo žmonės, sudarą net 37% visų 
darbo grupių.
• W. Churchillis, kalbėdamas liepos 14 d. 
Metze, pareiškė, kad „gelbėdami Europą, mes 
išgelbėjome Prancūziją ir, gelbėdami Prancū
ziją, mes išgelbėjome Europą“.
• Jugoslavijos informacijos ministerija pa
neigia iš Romos paskleistą žinią, kad marš. 
Tito esąs sužeistas. Jis esąs sveikas ir darąs 
pranešimus Juodkalnijoje.
o Prie Jugoslavijos-Italijos sienos susišau
dymo metu tarp amerikiečių ir jugoslavų sar
gybinių, kurie buvo perėję į US zoną, 2 jugo
slavai buvo nušauti.
• Danija ir Rusija pasirašė Maskvoje 2 me
tų prekybos sutartį. Iš Danijos Rusija gaus 
maisto produktu, o Rusija teiks įvairių žaliavų 
pramonei.
• Sovietų įstaigos Austrijoje pasipriešino 
kontrolės parėdymui Austrijos vyriausybei, 
kad ji panaikintų vaikščiojimų tarp zonų pa
sus. Rusai sako, kad vakarinėje Austrijoje 
esą daug nacių ir todėl jie jų neleis į savo 
zoną.
• Dingę trys amerikiečių karininkai ir viena 
jų ponia Berlyne dar nesurasti. Ju dingimas 
dar neišaiškintas.
• JA Valstybės per karą kitoms valstybėms 
perleido daugiau negu 4200 laivų. Iš jų Ang
lija gavo 3390 laivus, o Rusija — 575 laivus.
• Graikijos ir Albanijos pasienyje vyksta 
beveik nuolatiniai susidūrimai tarp pasienio 
sargybinių.
• Jungtinių Tautų visuotinis suvažiavimas 
numatomas nukelti į rugsėjo 23 dieną, nors 
jis buvo numatytas rugsėjo 3 d.
• Suplanuotos naujos mašinos atomo pas
laptims ieškoti. Atomo brinduolį skaldys nau
jos mašinos, kurios turės apie 100 milionų 
voltų stiprumo. Tai viena galingiausių žmo
gaus padaryta mašina.
• JAV kongresas 219 balsų prieš 155 priėmė 
įstatymą, pagal kurį D. Britanijai suteikiama 
jos prašyta 3.750 milijonų dolerių paskola. 
Įstatymas pasirašytas ir prezidento Trumano.

Respublikonų atstovas pareiškė, kad sis kre
ditas padėsiąs apsaugoti nuo destruktyvinių 
pasaulio jėgų, kurios yra nukreiptos į Ame
rikos gyvenimą.

Keturi Didieji vėl išsiskirstė
(Pradžia 1 pusi.)

klausimu. Associated Press praneša, kad 
Molotovas, pareikšdamas Kremliaus pažiūrą 
atžvilgiu svarbiausio savo agresoriaus — Vo
kietijos, išryškino, jog Vokietija neturi būti 
federalizuojama ar suskaldoma be vokiečių 
tautos sutikimo. Toliau jis paminėjo, kad 
Vokietija neturinti būti redukuota į žemės 
ūkio kraštą, jos pramonė turi būti apsaugota 
ir plieno gamyba paskatinta, su sąlyga, kad 
tos priemonės nebūtų pavartotos naujam 
karui. Šiuo pareiškimu Molotovas, kaip 
sakoma, nori prisigerinti vokiečių tautai ir 
tuo būdu laimėti jos simpatijas.

Vakarų sąjungininkai pirmiausia reika
lauja sudaryti Vokietiją ūkiniai vieningą, nes 
priešingu atveju anglams ir amerikiečiams 
okupacija kainuojanti arti 500 milijonų do
lerių metams. Kuo ši idėjinė kova baigsis, 
pradės aiškėti per Taikos konferenciją, nes 
dabar jie nesusitarė.

Iš šių kelių pastabų aiškėja, kad Pary
žiaus konferencijos darbų balanso suvesti 
negalima, nes pradėtos spręsti problemos 
galutinai nėra išspręstos, nors Vakarų Są
jungininkai ir padarė stambių nuolaidų.

Kas toliau?
Viešųjų nuomonių institutai Amerikoje ir 

Prancūzijoje ryšiurhi su konfercijomis 
paskleidė orakuliškos statistikos. Iš apklau
stųjų 63% pareiškė, kad dabartinėse sąlygose 
yra neįmanoma suorganizuoti taiką, kuri 
tęstųsi bent 20 metų. Nelaikykime tos sta
tistikos pranašingos, vis dėl to ji yra simpto-

- minga. Ir kai jūs apklausite savo aplinku
mos draugus ir pažįstamus, tai gausite to
kius pat rezultatus (gal net su ryškiai padi
dėjusiu nuošimčiu). Ar „keturi užsienių rei
kalų ministrai“ priklauso prie tų 63%, labai 
tiksliai pasakyti būtų per daug sencasinga. 
Bet jei istorijos eiga jau taip lemia, kad 
„alyvos šakalei“ sužydėti šiuo metu nėra 
galimybių, tai keturių ministrų norai, nusi
statymai ir kitokios žmogiškos pastangos ne
galės pasukt pasaulio įvykių eigos. Nebūti
nai reikia būti šalininku istorinio materia
lizmo. kad galėtum išjungti žmogaus valią 
iš faktorių, apsprendžiančių tautų ir valsty-' 
bių gyvenimus. Kaip grūdui išaugti reikia 
drėgmės, oro ir šilumos, taip ir taikai suor
ganizuoti reikia pilno savitarpinio pasitikė

Dėl Korėjos atstatymo nesusitarta
Vašingtonas, VII. 6. Associated Press pra

neša, kad Amerikos planai dėl Korėjos vyriau
sybės atstatymo susilaukia nepasisekimo iš 
rusų pusės. Todėl dabar Amerika eisianti 
viena savo keliu, kad galėtų amerikiečių oku
puotoje zonoje paruošti korėjiečius nepriklau
somam gyvenimui.

Okupacijos pradžioje buvo manyta, kad 
abi okupacinės pajėgos, bendrai veikdamos, 
paruoš Korėją nepriklausomam gyvenimui. 
Tačiau rusai jau pavasarį pasipriešino bendros 
komisijos sudarymui. Amerikos įstaigos laikė
si to principo, kad Korėjoje būtų leista veikti 
visoms demokratinėms partijoms. Tuo reikalu 
buvo pasiųsti į Maskvą net du reikalavimai, 
bet visa tai liko be pasekmių.

Sovietai „užvetavo" Kanadą
Rusija jau šeštą kartą panaudojo „veto“ 

Saugumo Taryboje. Šį paskutinį kartą jį pa
naudojo prieš Kanadą, kad ji nebūtų priimta 
į atominės energijos Kontrolės komisiją. De
vyni balsai pasisakė už Kanados atstovo priė
mimą į šią komisiją, vienas- (Lenkija) susi
laikė ir Rusija balsavo prieš. Gromyko po to 
pareiškė, kad jo negatyvus balsas reiškiąs 
„veto“.

Vengrijos pengo „mirė"
Kas sekė spaudoje pasirodančias žinutes 

apie Vengrijos gyvenimą, tag pastebėjo, kad 
Vengrijos pinigo — Pengo — vertė labai grei
tu tempu smunka. Pagaliau ji pašiepė bilijo
nini ir vėliau net 25 skaitmenų veidą, ir Pengo 
nustojo savo vertės. Paskutiniu metu 50 sva
rų pinigų pundai buvo keičiami popieriaus 
fabrikuose į popieriaus gaminius ne kaip pi
nigai, bet kaip popieriaus žaliava.

Nuo rugpiūčio 1 d. numatyta įvesti nau-* 
jus pinigus — Florinus, kurio vertė su dolerio 
bus sulyginta santykiu 10 su 1. Vadinasi, už 
vieną dolerį reikės mokėti 10 florinų.

Susirašinėjantiems su Argentina
Praeitame „M.K.“ Nr. informavome savo 

skaitytojus, kad Argentinoje leidžiamas lai
kraštis „Argentinos Lietuvių Balsas“ mielai 
sutinka patalkininkauti tiems tautiečiams, 
kurie nori susirašinėti su savaisiais, gyvenan
čiais Pietinėje Amerikoje. Deja, minimo lai
kraščio adresas daugelyje egz. dėl techniškų 
kliūčių atsispausdino ne visai aiškiai. Todėl 
jį šia proga kartojame:

(Vardas, pavardė)
c/o A. L. Balsas
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jimo, neginčijamo teisingumo ir solidarios 
atsakomybės. Kol tų elementų nėra, tol tai
kos pastatas bus panašus į kortų rėmą ir tol 
visos diskusijos ir konferencijos tegali turėti 
tik vieną tikslą: atitolinti pradžią naujo ir 
labai lemtingo sprendimo ir išlošti laiko 
vsokiems su tuo sprendimu susietiems reika
lavimams.

Jau pirmoje „keturių konferencijoje" 
buvo atvirai iškeltas klausimas, kas toliau, 
jei nepavyks tvirtai susikalbėti. Juk Europa 
negali palikti neaprėžtam laikui tokiame 
netikrume ir tokiame chaose, kokiame ji jau 
antri metai gyvena. Reikės kokią išeitį ieš
koti. Bet kokią? Bymes sti Bevinu manė, 
kad tada turės- skubiai susirinkti „Dvidešimt 
vieno konferencija“, tų dvidešimt vieno, 
kurie skaitėsi sąjungininkai kare prieš Vo
kietiją. O jei ir tas „Dvidešimt vienas“ nieko 
pozityvaus naglėtų pasiekti, tai reikės šaukti 
„Penkiasdešimt vieno“ asamblėjos ir jai pri
minti 1945 metais birželio 26 d. San Fran
cisco konferencijoje pasirašytą chartos pir
mą straipsnį, kurio dalis skamba šitaip: 
„Jungtinių Tautų Organizacijos tikslai yra 
šie: 1. Išlaikyti tarptautinę taiką ir saugumą 
ir tuo. tikslu griebtis veiklių kolektyvinių 
priemonių taikai gręsiantiems pavojams pa
šalinti arba bet kokiems agresijos aktams 
likviduoti arba išvengti kitiems taikos su
laužymams; likviduoti taikingomis priemo
nėmis, suderinamai su tarptautinės teisės ir 
teisingumo principais, tarptautinio pobūdžio 
ginčus bei situacijas, galinčias išprovokuoti 

'taikos pažeidimus. 2. Vystyti tautose drau
giškus santykius, paremtus tautų teisės 
lygybės principų pagarba ir jų teise lais
vai apsispręsti ir pritaikinti visas kitas prie
mones tinkamas pasaulio taikai konsoli
duoti.“ Kuo baigtųsi atsišaukimai į šį taip 
gražų chartos straipsnį, galėtų atsakyti tie, 
kurie stebėjo likvidavimą Irano-Sovietų gin
čo, Ispanijos Jdausimų, atominės energijos 
kontrolės problemą ir kitus smulkius ir 
stambesnius reikaliukus... O vis dėlto toks 
atsišaukimas prakalbintų bendrąją žmonijos 
sąžinę ir pastatytų „Didžiuosius“ prieš didelę 
atsakomybę, ir prieš labai griežtą istorijos 
teismą. Tai būtų paskutinioji pastanga surasti 
teisėtą paskutinę priemonę likviduoti tarptau
tinio pobūdžio ginčams ir situacijoms;
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