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Kacetininko vardas 
įpareigoja

Niekas neužginčys, kad kacetininko var
das yra garbingas. Žmogus už savo politi
nius, prieš nacių politiką nukreiptus įsitikini
mus sėdėjęs ilgesnį ar trumpesnį laiką gar
singose buv. Reicho koncentracinėse stovy
klose, dažnai iš ten išėjęs su sužalota svei
kata, toks žmogus, aišku, vertas ne tik tam 
tikros pagarbos, bet ir visokeriopos paramos. 
Niekas ir nesistebi, kad laimingieji, iš KZ-tų 
dar gyvi išlaisvinti kaliniai dažnai susilaukia 
tam tikros materialinės pagalbos iš sąjungi
ninkų ir savųjų tautiečių pusės. Jiems noriai 
teikiama ir moralinė globa. Jie, sudarydami 
visai paskirą, savitą nacių aukų kategoriją, 
patys suprato reikalą jungtis į tam tikrą or
ganizaciją, kurios uždavinys būtų ne tik re
prezentuoti kacetininkus visuomenės ir kitų 
organų akyse, bet ir ginti savo teises. Šioji 
organizacija, sudaryta lietuvių kacetininkų 
pastangomis ir jau sėkmingai veikianti visose 
trijose vakarinėse zonose, mūsų manymu, tu
rėtų susirūpinti, jei ligi šiol dar šiuo klausi
mu labiau nesidomėjo, vienu svarbiu klau
simu — kacetininko vardo orumo iškaikymu 
visuomenės akyse.

Juk kacetininko vardas įpareigoja. Jis gar
bingas vardas. Neveltui ir vienos organiza
cijos jubiliejiniame suvažiavime, neseniai įvy
kusiame viename inieste, sudarant garbės 
prezidiumą, įvairūs mūsų tituluoti visuome
nės veikėjai, ypač tie, kurie buvo KZ-uose, 
buvo prie stalo kviečiami, pirmiausia nuro
dant kacetininko vardą, po to tik jų mokslo 
laipsnį ar šiaip užimamąją vietą. Tuo buvo 
norima pabrėžti, kad kacetininkas yra pagar
bos vertas žmogus, pagaliau, žmogus, nešąs 
garbę ir pačiai organizacijai. Kai kas net 
bando ir savos organizacijos vertingumą ma
tuoti šiuo moderniškuoju mastu — juo ji 
esanti vertingesnė, juo daugiau jos veikėjų 
bus perėję per KZ.

Tačiau čia norima nurodyti ne tiek J, atro
do, daugeliui aiškų kacetininko vardo gar
bingumą, kiek į kai kuriuos reiškinius, kurie 
visuomenės akyse 'gal kiek ir žemina tą gar
bingą vardą, taigi verčia rasti skubių bei sėk
mingų priemonių užkirsti šiems reiškiniams 
kelią.

Nepaslaptis, kad Vokietijos KZ-uose, ypač 
prieškapituliaciniais metais buvo atsidūrę la- 
bai^daug pačios Vokietijos ir jos okupuotų 
kraštų ne tik politinių nacizmo priešų, bet ir 
dalis tikrųjų nusikaltėlių, turėjusių reikalų su 
kriminalinio pobūdžio dalykais. Kaip prisime
nama, kai kurie Lietuvos kalėjimai buvo tu
štinami, jų gyventojai — kriminaliniai nusi
kaltėliai buvo panaudojami įvairiems dar
bams. Dalis jų ir Vokietijoje neišvengdavo 
slidaus kelio įj> greit atsidurdavo vienam ar 
kitam KZ-te. Atėjus išlaisvinimo valandai, ji 
išmušo ir KZ-tų gyventojams. Jie pasipylė 
po visą Vokietiją, jie dažnai pasirišo ant ran
kovės/ raištį su tokio tai KZ-to pavadinimu 
ir kalinio Nr., jie drąsiai (ir užtarnautai) lan
kėsi į įstaigas šio ir to sau prašydami. Ir mū
sų kacetininkai — o jų ne toks jau mažas 
skaičius — išėjo dažiaugsmo kupini laisvėn. 
Jie nesidėjo raiščių ant rankovių, bet tai bu
vo ir nereikalinga. Mūsų visuomenė juos ge
rai daugiau ar mažiau pažįsta ir visuotinai 
juos gerbia. —»

Tačiau, ir tai čia norime pabrėžti, į lietu
vių tremtinių visuomenę, į jos gausias sto
vyklas įsibrovė ir gana daug kriminalinio 
elemento, dažnai, net ir per dažnai, operuo
jančio kacetininko vardu. Niekas nesako, kad 
jie nebūtų sėdėję KZ-uose. Ne vienas jų bus 
buvęs ir Dachau ir Buchenwalde. Tačiau da
lis jų aiškiai buvo paprastų kalėjimų Vokie
tijoje ar net tik Lietuvoje svečiais. Ir šie ir 
anie dažnai garsiai mėgsta pasisakyti:

— Aš — kacetininkas. Aš kentėjau, buvau 
pūdomas Dachau. Ar galite jūs mane skriau
sti?! — Arba:

— Man, kaip kacetininkui, privalote duoti 
geresnes gyvenimo sąlygas.

— Visai teisingai, — atsakysime: — Tam
sta, kaip kacetininkas, negali būti skriaudžia
mas.

Tačiau šitaip atsakant, reikia ir didelio ap
dairumo iš stovyklų vadovybių ir šiaip pa
skirų asmenų pusės. Reikia patirti, — o tai 
ne visuomet įmanomas dalykas, — ar tas'pra
šantysis ar reikalavimus statąs, nors jo do
kumentai ir byloja apie KZ praleistą laiką, 
ar jis iš tikrųjų tikrai yra buvęs politiniu ka
liniu, bet ne eiliniu kriminaliniu nusikaltėliu 
ar tiesiog vištvagiu.

Bet čia mums į pagalbą atęina pats mūsų 
pilkasis stovyklinis gyvenimas. Jis dažnai 
mums atskleidžia uždangą ir pirštu prikiša
mai- nurodo: *

JAValstybės kovoja dėl 
teisingos ir humaniškos taikos 

Dešimties mėnesių taikingos kovos rezultatas - liepos 29. d. taikos 
konferencijos sušaukimas

Šio suvažiavimo sukvietimas iš Amerikos 
ir D. Britanijos pareikalavo labai daug kan
trybės, diplomatinio veiklumo ir materialinių 
vertybių. Byrnes, JAV užsienių reikalų mi- 
nisteris, grįžęs iš paskutiniosios Paryžiaus 
konferencijos, pareiškė, kad pasaulinei taikai* 
sukurti esą reikalinga nugalėti didžiuosius 
nuomonių skirtumus, kurie kyla tarp Rytų ir 
Vakarų, taip pat reikalinga tolerancijos, kan
trybės ir supratimo, ieškant geresnio ir no
rint tatai įgyvendinti.

Karas nesanti gera priemonė taikai orga
nizuoti, nes jis esąs priežastis kitam karui. 
Todėl taikai organizuoti vartojamas taikusis 
būdas.

Kaip pasiseks taikos konferencija ir kaip 
iš viso seksis sukurti pasaulinę taiką, sunku 
nusakyti, nes prieš akis stovi gana didelės ir 
sunkios problemos, nuo kurių, išsprendimo 
pareis Europos vienlypumas. ar suskilimas į 
du priešingus blokus.

Bymes savo kalboje, pasakytoje per ra
diją, suminėjo visus tuos sunkumus, kurie bu
vo iš dalies (Triesto, kolonijų) nugalėti ir ku
rie dar laukia savo sprendimo — tai Vokie
tija ir Austrija. Vokietijos ir Austrijos pro
blemų sprendimas, atrodo, bus nelengvas. 
Pagal Potsdamo susitarimą, pastebėjo jis, Vo
kietija ekonomiškai turinti būti administruo
jama vientisai. Dabar, vietoj to, ji esanti pa
dalyta į keturias uždaras zonas ir dėl to kraš
tui gręsianti „infliacija ir ekonominis sutri- , 
kimas".

Gen. McNarney busiančios tuojau pasių
stos Instrukcijos, pagal kurias Rusija turė
sianti pasirinkti vieną iš dviejų — bendra
darbiavimą ar „ekonominį sutrikimą“. In
strukcijose būsią nurodoma išplėsti su viena 
ar keliomis kitomis okupacinėmis zonomis 
bendradarbiavimą finansiniais, transporto, su
sisiekimo, prekybos ir pramonės klausimais. 
(Paskutinėmis žiniomis, ši akcija jau prade
dama įgyvendinti.)

Toliau jis nurodė į tai, kad Rusija atme
tusi Vokietijos 25 metams nuginklavimo pla
ną, kurį buvo pasiūliusios JAValstybės. Taip 
pat buvo atsisakyta pasirašyti sutartį su Au
strija.

Austrijos klausimu nesusitarta todėl, kad, 
kaip žinoma. Sovietai pareikalavo pirmiausia 
pašalinti nacius ir sutvarkyti Austrijos teri
torijoje esančius tremtinius. Dėl šių pasta
rųjų Byrnes pareiškė taip: „Tremtinių pro
blema ypatingai sunkiai išsprendžiama. Mes 
padėsime jiems sugrįžti į namus, jeigu jie to 
norės. Bet daugelis jų vengia grįžti namo, 
nes jie dėl savo politinių įsitikinimų bijosi 
mirties ar kalėjiminės bausmės. Mūsų tradi
cija — globoti politinius pabėgėlius — mums 
atseina brangiau, negu masinis šių žmonių 
išvarymas iš mūsų zonos. Jungtinės Tautos 
yra sudariusios komitetą, kuris rūpinasi šiuo 
klausimu. Mes ir toliau darysime visa, kas 
geriausia, kad rastume sprendimą.“

Kolektyvinis saugumas
Pasaulis išsiilgęs taikos ir ramybės. Didieji 

pasaulio politikai visą dėmesį rikiuoja taikos 
organizavimo kryptimi. Jie ieško būdų pasto
viai taikai sukurti.

Praeitasis netolimas ir dabartinis metas 
rodo, jog taikai palaikyti nebeužtenka suda
ryti tarptautinių sutarčių tarp suverenių vals
tybių. Toks tarptautinių nepuolimo ar drau
giškumo sutarčių sudarymas neapsaugo agre
singų užmačių ir net paties karo. Vokietijos- 
Sovietų Sąjungos nepuolimo paktas, Lietu
vos-Rusijos 1920 metų, Rusijos-Suomijos, Len-' 
kijos-Vokietijos tarpusavio sutartys neapsau
gojo nei Rusijos ir Lenkijos nuo Vokietijos 
agresijos, arba Pabaltijo valstybių bei Suomi
jos su Lenkija — nuo Rusijos.

Šie faktai akivaizdžiai rodo, jog iki šiol 
vartotos-priemonės pastoviai taikai išlaikyti 
nėra pakankamos, jos tiek tereikalingos, kiek 
jos būna naudingos galingesnei valstybei.

Jau prieš šį karą Tautų Sąjungoje buvo 
keliamas kolektyvinio Saugumo arba nedalo
mosios taikos klausimas, bet jis nebuvo įgy
vendintas tik todėl, kad agresingosios valsty
bės iš Tautų Sąjungos pasitraukė (Vokietija) 
arba buvo pašalintos (Rusija dėl Suomijos už
puolimo). Rusija iki Suomijos užpuolimo buvo 
viena veikliausių, kolektyvinio saugumo šali
ninkė.

Nepasisekus prieš karą, dabar vėl atnau
jinta akcija už pastovią taiką, už kolektyvinį 
saugumą, prie kurio turėtų prisidėti visos tal
ką mylinčios tautos, kad galėtų apsisaugoti 
nuo agresijos. Siam veikimui įgyvendinti for
maliai trukdo veto teisė, kuri Sovietų Sąjun
gos užsisprimu buvo įtraukta į Jungtinių Tau
tų chartą. Sprendžiant paskirus taikos klau
simus veto teise iki šiol pasinaudojo tik So
vietų Sąjungą, nors tą teisę turi 5 didžiosios 
valstybės. Valstybė, turėdama veto teisę, gali 
padaryti Saugumo tarybos nutarimus nereik
šmingus ir nelegalius, jei jie ir būtų nukreipti 
prieš tokį kraštą, kuris grėstų taikai ir vieša
jam tautų saugumui.

Valstybių suverenumo teisė
Kolektyviniam saugumui sudaryti iki Šiol 

didžiausia kliūtis buvo valstybių suverenumo 
teisė. Jei valstybė pasilieka sau teisę ginkluo
tis, karą paskelbti, tai tuo būdu kolektyvinio 
saugumo įgyvendinti negalima.

Užtat paskutiniu metu JAValstybės pra
dėjo diskutuoti Pasaulinės valstybės metme
nis. Neseniai pasiūlytame Barucho atonjinės 
energijos kontrolės projekte kaip tik glūdi pa
saulinės valstybės kūrimo pagrindai. Jei šis 
projektas būtų priimtas, nors ir su kai kuriais 
pakeitimais bei papildymais, jis sudarytų bu
simosios pasaulinės valstybės pagrindus, šiuo 
projektu atskirų valstybių suverenumo teisės 
būtų tam tikrose srityse susiaurintos arba net 
visai panaikintos. Paskiri kraštai jau nega
lėtų savavališkai ginkluotis, bet kokių ginklų 
gaminti, juos vartoti bei karą skelbti. Kiek
viena valstybė turėtų įsileistF pas save tarp
tautinius kontrolierius, kurie galėtų patikrinti 
įmones, ar kaliais jos negamina uždrausto 
vaisiaus.

Šio projekto įgyvendinimas remsis dviem 
tezėmis — 1) tautų tarpusavio pasitikėjimu 

larba 2) vienos kurios didžiosios valstybės do-

,— Štai tas — joks politinis kalinys, nors 
ir KZ buvęs. Ar nepakanka mesti žvilgsnį 
į jo daromus žygius?

Taip, šie žygiai — puiki demaskavimo 
priemonė. 'Ir jie — ne taip retas reiškinys 
mūsų gyvenime. Štai vienoje mūsų didesnių 
stovyklų tik vieno mėnesio laikotarpyje įvy
ko du atsitikimai ir abiejų herojai — kaceti
ninkai. Įvykis nr. 1 — visur save garsiai va
dinąs kacetininkų — ten kurį metą ir buvęs, 
pasižymi triukšmavimu, girtavimu, muštynė
mis. „Darbeliai“ seka „darbelius“, kol pasie
kiamas finalas — girtoj padėtyj daužomi lan
gai, peiliu badomi lietuvių policijos pareigū
nai ir herojus bebėgąs pagaunamas vokiečių 
policijos. Įvykis, nr. 2 — KZ sėdėję lietuvių 

'pilietybės čigonai skaudžiai sumuša vieną lie
tuvį, irgi kacetininką. Finalas — mušeikos 
atsiduria „už grotų“. Ar lietuviškieji čigonai 
galėjo būti tikrosios nacių aukos, nukentėju
sios dėl politinių įsitikinimų ar rezistencinės 
veiklos? 'Gerai pažindami ne didelio masto, 
bet vis dėlto negrynos sąžinės Lietuvos čigo
nų „darbelius“, mes čia drįstame paabejoti 
šių mūsų čigonų, kad ir kacetininkų, politi
niais „nusikaltimais“.

Viena yra aišku — tikrąjį, ne kriminali
niais „darbeliais“ susitepusį kacetininką pa
žinsi iš jo elgsenos, iš darbų. Taurusis ka
cetininkas dažniausiai tik reikalui spirlant 
pasisakys esąs kacetininkų, jam nerūpės jo- 

(Nukelta į 8 pusi.)

Toliau, kalbėdamas Austrijos reikalu, Byr
nes pareiškė, kad „būtų tragedija, jeigu su 
Austrija taikos sutartis būtų užvilkinta tik 
dėl priverstinio bei laikinio šių žmonių ap
gyvendinimo, iki jie galėtų susirasti sau tė
vynę kituose kraštuose. Tiek pey posėdžius 
tiek už jų mes stengsimės veikti, kad šiame 
karo suvargintame pasaulyje, vėl būtų sukur
tos taikingos gyvenimo sąlygos, kad kareiviai 
galėtų sugrįžti į savo namus, pas savo šei
mas, ir kad mūsų kardai būtų pakeisti į ar
klus. Karas padarė sunkias žaizdas, todėl 
mes turime dirbti taip, kad jos būtų išgy
dytos.“ Savo kalbą baigdamas, Byrnes pa
brėžė: „Mes netikime tokia taika, kuri būtų 
paremta kerštu. Mes tikime teisinga, gaile
stinga ir malonia taika. Jeigu ją pasirinksi
me, tada tie žmonės, kurie mums buvo prie
šai, taps mūsų draugais. Mes turimę tikėti 
teisinga taika ir prašyti Dievą, kad jis ją.sa
vo malone pasauliui suteiktų.“

Byrnes, be to, savo kalboje kėlis kartus 
padarė priekaištų Sovietų Sąjungai dėl jos 
priešinimosi bendradarbiauti ūkiškaihe Vo
kietijos atstatyme ir Austrijos taikos sutar
ties sudaryme.

Užklaustas, ar vokiečių militąrizmas bū
siąs panaudotas laidu kovoje tarp Rytų ir 
Vakarų ir ar nugalėtam vokiečių militariz- 
mui vėl bus duota šansų dar skirti tuos du 
pasauliu? Byrnes atsakė: „Į tą klausimą turi 
būti atsakyta nedviprasmiškai, nes dvipras
miškumas padidintų nepakeliamą įsitempimą 

- ir spaudimą, kurių geros valios žmonės bet 
kur stengiasi, atsipalaiduoti.“

JAValstybių senatorius Vandenbergas, da
lyvavęs Paryžiaus konferencijoje, po ilgesnės 
kalbos pareiškė, kad „rytų komunizmas ir va
karų demokratijos galinčios rasti bendrą pa
grindą“.

Tebūnie ir taip, jeigu tik tai vestų prie 
tokios taikos, kurią mūsų ką tik prisimintoje 
kalboje deklaravo JAValstybių užsienių rei
kalų ministeris James Byrnes.

Po tokių pareiškimų lieka dabar laukti su
sirenkančios taikos konferencijos ir dar kar
tą užsienių reikalų ministerių tarybos, kuri 
svarstys Vokietijos ir Austrijos klausimus.

minavimu, arba bent vadovavimu, kuriam 
turės nusilenkti visos kitos valstybės.

Šiandien mes matome, jog Sovietu Sąjun
ga ir vakarų kraštai jaučia vieni kitais didelį 
nepasitenkinimą^ ypač vakarai nepasitiki So
vietų Sąjungos gerais pareiškimais, kurie re- 
taibūna taikiu būdu įvykdomi. Esant tokiam 
nepasitikėjimui, lieka antras kelias — vienos 
kurios nors valstybės ar valstybių grupės do
minavimu bei vadovavimu priversti kitas at
sisakyti nuo savo valstybės kai kurių suvere
ninių teisių ir prisidėti prie kolektyvinio sau
gumo.

Jei pasisektų pasaulinės valstybės arba ko
lektyvinio saugumo kūrimas įvykdyti pasiti
kėjimu, žmonija būtų laimingesnė.

O jei teks pavartoti antroji tezė, tai čia 
gali iškilti dvi galimybės:

1) iš baimės -prisidėjimas ir atidarymas 
valstybės sienų bei įmonių durų tarptauti
niams kontrolieriams (nepanaudojant veto) 
arba

2) jėgos pavartojimas, priverčiant neno
rinčius prisidėti prie bendro saugumo.

Sis paskutinis keliės pasauly iššauktų ka
tastrofą, gal dar žiauresnę negu buvo iki šiol 
— būtų atominis karas. Šiuo atveju gali būti 
pavartota veto teisė ir tuo būdu privertimas 
kitų prisidėti būtų neteisėtas.

Paskutinis kolektyvinio saugumo .organi
zavimo būdas, kaip matome, būtų neteisėtas, 
jei veto teisė nebūtų pašalinta. Su šia teise 
kiekviena didžioji valstybė gali užvetuoti bet 
kokį veiksmą, nukreiptą prieš ją, nors ji savo 
veiksmu ir saugumui grėstų.

Kaip Sis taikos organizavimo — kolekty
vinio saugumo bei pasaulinės valstybės kūri
mo klausimas bus sprendžiamas, teks palauk
ti. Jo sprendimas turės palengva aiškėti.
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Lietuvių gyvenimas

- „Sietynui" vieneri melai
Lietuvių meno kolektyvas „Sietynas'  ̂šio

mis dienomis šventė savo vienerių metų dar
bo sukaktį. Minėj imas-aktas, įvykęs Kirch- 
heime, Fuksen salėje, buvo kukli šeimyniška 
šventė, kurioje dalyvavo kolonijos lietuviai, 
Sv. Sosto delegatas kan. Kapočius, UNRRA 
direkt. Mangeot ir kiti UNRRA-os pareigū
nai. Sukakties proga kolektyvą sveikino vie
tos lietuvių komiteto pirm. Žemaitis, švietimo- 
vadovas Biknaitis, wiurzburgiečiai ir 1.1.

Kolektyvo vadovas Alg. Kačanauskas, ati
darydamas minėjimą, trumpai apžvelgė „Sie
tyno“ vienerių metų darbo kelią. Koncerti
nėje dalyje pasirodė mišrus ir vyrų chorai, 
kvartetas, tautinių šokių šokėjai, solistai ir 
orkestras.

„Sietynas“ darbą pradėjęs prieš vienerius 
metus Wiurzburge. Kolektyvo organizatoriai 
Alg. Kačanauskas, Vyt Jančys, dailininkai 
Pov. Osmolskis, VI. Vijeikis, C. Janušas ir 
akt. Ant. Rūkas pirmąjį koncertą surengė pe
reitais metais Joninių dieną. Sis didelį pasi
sekimą turėjęs koncertas, kuriame dalyvavo 
Wiurzburgo gubernatorius, daug gubernatū-- 
ros ir divizijos karininkų, lenkų, prancūzų, 
latvių, estų, jugoslavų bendruomenių atstovų 
ir miesto bei stovyklos lietuvių — lietuviš
kam reikalui turėjo didelės reikšmės. Tai pa
skatino sudaryti pastovų ir portatyvų vienetą, 
kuris galėtų lankyti ir kitas stovyklas. Ap
siribota 40-50 žmonių skaičiumi.

DILINGENAS
Liepos mėn. viduryje sukako pusmetis, 

kaip vietinėje lietuvių stovykloje veikia pa
štas. Privačios iniciatyvos pastangomis, vie
name gyvenamajame kambarėlyje įkurtas ne
maža patarnavo stovyklos gyventojams, at
likdamas visas eilines pašto operacijas ir pla
tindamas lietuvišką spaudą.

Pusmečio bėgyje per paštą stovyklos gy
ventojai pasiuntė 3100 laiškų, 180 laikraščių 
ir knygų banderolių, 110 siuntinių, 94 tele
gramas ir 67 pinigines perlaidas. Tuo pat me
tu išplatinta šie lietuviškos spaudos kiekiai: 
dienraščių ir dienos žinių biuletenių — 7.600 
egz.; savaitraščių — 13.500; dvisavaitinių žur
nalų — 2.100; mėnesinių leidinių — 465; tai
gi, viso lietuviškos periodikos — 23.665 egz. 
Be to, išplatinta 500 liet, maldaknygių, 1.785 
knygos ir vadovėliai ir 1.670 egz. smulkių 
spaudos leidinių (kalendorių, taut, paveikslų, 
brošiūrų ir kt.). Per tą patį laiką įšplatinta 
ir 2.600 leidiniai Svetimomis kalbomis — vo
kiečių ir estų.

Stovyklos paštas, turėdamas ryšius su veik 
visomis lietuviškomis leidyklomis, gauna dau
gelį lietuviškų leidinių. Stovyklos gyventojų 
domėjimasis lietuviška spauda yra didelis.

BIBERACHAb
LTB komitetas pradėjo paskaitų ciklą „Lie

tuvos atstatymas“. Paskaitas skaityti pasiža
dėjo vietos įvairių sričių specialistai. Pirmą
ją paskaitą „Politiniai visuomeninis pasiruo
šimas“ skaitė pulk. J. Šepetys.

> Liepos 7 d. vietos lietuvių kolonijos cho-

Per vienerius metus „Sietynas“ yra davęs 
56 koncertus (Wiurzburge, Bamberge, Seli- 
genstadte Fuldoje, Heidelberge, Manheime, 
Kirchheime, Ochsenfurte ir kt.) lietuviams, 
kitų tautybių išvietintiesiems asmenims ir 
amerikiečiams kariams.

„Sielyno“ programą sudaro dvi dalys: tau- 
tinė-lietuviška ir pasaulinės muzikos kūriniai. 
Be to, „Sietynas“ turi muzikinio šiupinio pro
gramą, kurią atlieka solistai dainininkai, pia
nistas, akordeonistas, smuikininkai ir kt., kon- 
feruoja akt A. Škėma.

Per ilgesnį laiką keitėsi kolektyvo vado* 
vybės ir kitų narių asmeninė sudėtis. Persi
kėlimas iš Wiurzburgo į Kirchheimą gerokai 
sutrukdė darbą, bet Kirchheime į kolektyvą 
įsiliejo naujos pajėgos: režisierius akt. A. Škė
ma, solistė Adomaitienė, koncertmeisteris pia
nistas St. Kalvaitis ir kt

Kolektyve nuo įsisteigimo dienos vadovy
bėje dirba choro vadovas Vyt. Jančys, dailin. 
Pov. Osmolskis, šokių vadovas Mečys Aukš
tuolis. Administratorius Vyt.'Mickevičius.

Sunkiose sąlygose pradėjo darbą sietynie- 
čiai. Daug kliūčių teko nugalėti. Dabar, tu
rėdami palankesnes darbo sąlygas, norėdami 
atgauti prarastą laiką persikeliant, di»ba dar 
daugiau ir dar didesniu pasiryžimu, laikyda
miesi šūkio: „Mūsų darbas, mūsų jėgos Lie
tuvai Tėvynei!“ Js.

ras ir tautinių šokių grupė buvo pakviesti 
koncertuoti prancūzų įgulos pulkininko iš
leistuvėse. Ta proga pulkininkui buvo įteik
tas kaklaraištis su atitinkamu adresu.

Ta pat dieną įvyko krepšinio rungtynės 
tarp Ravensburgo UNRRA ir vietos lietuvių 
komandos. Rungtynių rezultatai 28:39 Ra
vensburgo naudai. -

Neseniai čia atvyko šv. Sosto delegato pa
skirtas klebonu kun. Vincas Valevišius. Tuo 
būdu kolonija turės dabar du lietuviu kunigu.

Mokinių tėvų ir vietos mokytojų yra svar
stoma progimnazijos steigimo reikalas. Jei 
bus gautas UNRRA pritarimas ir bus surastos 
atitinkamos patalpos, tai netrukus progimna
zija bus atidaryta. Ign. M.

FLINTBEKAS
Tarp didžiumos latvių ir estų kelios lietu

vių šeimos ir keli'pavieniai gyventojai suda
rome tos stovyklos lietuvių bendruomenę.

Nuo stovyklos įkūrimo praėjo vos keli mė
nesiai, o mes jau spėjome susiorganizuoti ir 
pradėti kultūrinį ir visuomeninį darbą.

Iš vietinių meno pajėgų surengėme viešą 
vakara., kuriame, bet kitų pasirodymų, pramo
gų vadovo Miknėno Petro režisuojama, su
vaidinta dviejų veiksmų linksma pjesė „Dvar- 
ponė“. Ją^vaidybai ir scenai pritaikė pr. mo
kios mkt. Korsakienė Aldona.

Neseniai, malonią staigmeną suteikdama, 
viešėjo Bad-Segebergo lietuvių menininkų 
trupė. Trupės vadovui p. Vasyliauskui ir pro
gramą atitikusiems p. prof. Jakubėnui, op. sol. 
Koveliui, op. sol. Kalvaitytei ir op. sol. Mote- 

kaitienel flintbekiečiai dar ilgai reikš savo 
padėką už taip*jaukiai ir maloniai praleistas 
valandas.

Veikia šoferių kursai, kurių įsteigimui ir 
reikiamų mokslui priemonių parūpinimui 
ypatingai pasidarbavo kursų vadovas maš. 
mech. Siurblys Kazys.

Be šių kursų, duodamos dar ir anglų kal
bos pamokos, gausiai lankomos.

Sudaromos futbolo, krepšinio ir kitų spor
to šakų komandos. Aprangą ir sporto reik
menis parūpino vietos UNRRA.

Birželio 28 d. mokslo metus baigė lietuvių 
pr. mokykla, kurią įkurdino ir sunkiose są
lygose darbą pradėjo moki. ved. Runča Ro
mas ir mkt. Korsakienė A’Zona.

Apylinkės lietuvių susirinkimas išsirinko 
komitetą, kuriam pirmininkauti pakviestas p. 
Pričkaitis Sergėjus.

Flintbeko stovykla nedidelė, tačiau joje 
pažymėtinas darnus sugyvenimas ir geras or
ganizuotumas. V. R.

Daugiau dėmesio sergantiems 
ligoninėje

Iki š. m. birželio mėn. daugiausia sergančių 
plaučių ligomis, Britų zonoje buvo sukon
centruota Bad Rehburge. Nuo birželio pra
džios Bad Rehburgas paverstas pereinamąja 
ligonine repatrijuojantiems asmenims, todėl 
visi lietuviai, drauge su kitais nerepatrijuo
jančiais ligoniais, perkelti į Bad Miunderį. 
Ši grupė (sergančių TB) susideda iš asmenų, 
reikalingų ilgesnio,, besitęsiančio metais gy
dymo. Dalis tų ligonių praleidžia ligoninėse 
nebe pirmus metus ir dar negreit jas paliks. 
Padėtis tų žmonių, ypač neturinčių nei gimi
nių nei artimųjų, yra daugiau nei apgailėtina. 
Jie palikti visiškai Dievo valiai, nei juos kas 
aplanko, nei jie gauna laiškų. Tai žmonės be 
šviesesnės prošvaistės, atskirti nuo pasaulio, 
nustoję sveikatos gindami tėvynę ar dirbda
mi sunkų darbą. Kunigą — ir tą per vargą 
pavyko vieną kartą per pusę metų prisikvie
sti. Geriausi draugai užmiršo. Laikraščiai 
teųžklysta atsitiktinai per turinčius artimes
nių giminių stovyklose. Raudonasis Kryžius, 
atrodo, irgi apie tų žmonių egzistenciją nieko 
nežino.

Ne visi tačiau yra taip apleisti, kaip lietu
viai. Kitų tautybių ligoniai vienokios ar ki

Čilė sutinka priimti 25.000 lietuvių tremtinių
Atsiliepdamas į L.T.B. Vyr. Komiteto at

sišaukimą (žiūr. „M. K.“ Nr. 26) skelbti spau
doje privačiu keliu gautas žinias apie emi
gracijos galimybes, šiomis dienomis Redakci
jai kun. J. Kardauskas praneša:

„Paduodu vieną žinutę, gautą iš mano 
brolio kun. Antano, dabar gyvenančio Romo
je. Jis man rašo:

Čilės kardinolas, dėl ligos ilgesnį laiką pa
silikęs Romoje po kardinolų šventinimo iš
kilmių (H. 22.), susipažinęs su lietuviais ku
nigais, atjausdamas lietuvių sunkią padėtį, 
pakvietė 20 lietuvių kunigų vykti Cilėn pa
dėti pastoracijoj tenykščiams kunigams, ku
rių kaip tik ten yra per maža. Kunigus pa
žadėjo savo lėšomis ten nusivežti ir, pasida
rius galimumui grįžti į tėvynę, į ją sugrąžinti. 
Grįžęs Cilėn, kardinolas sąlygas truputį pa

keitė, būtent: kunigai turės Čilėje išbūti 8 
metus; jei norės grįžti tėvynėn neišbuvę 8 
metų, turės dalį kelionės išlaidų patys apsi
mokėti. Čilės kardinolas taip pat pranešė, kad 
Čilės valdžia sutinka priimti 25.000 lietuvių. 
Jiems net numatyta provincija Aysen su 
89.984 kv. km plotu ir 17.014 gyventojų. (Pro
vincija kalnuota, apaugusi miškais, gausu lie
taus, 45° pietų geogr. plotyje.) Šitas kardi
nolo pranešimas Čilės konsulate Romoj dar 
nėra žinomas.

Mano brolis ir dar 3 kunigai lietuviai iš 
Romos išvyksta Cilėn liepos ar rugpiūčio 
mėn. Aš taip pat pasiūliau ten važiuoti. Jei 
išvyks pirmieji lietuviai kunigai, susidarys 
užuomazga lietuvių apsigyvenimui Čilėje. 
Kraštas katališkas, žmonės esą malonūs", — 
baigia savo laišką kun. J. Kardauskas.

tokios organizacijos pagal išgalę paguodžiami. 
Pav., šiomis dienomis ukrainiečius aplankė 
kunigas su choru ir jiems net šiokių tokių 
dovanėlių atvežė. Čia nereikia užmiršti, kad 
ukrainiečiai materialiai yra pati nepajėgiau
sia tremtinių grupė, tačiau sugebėjo savo tau
tiečiams suteikti ne tik moralinę, bet ir ma
terialinę paramą. Žinoma, čia netenka kal
bėti apie lenkus, kuriems jų Raud. Kryžius 
gana dažnai primena apie savo buvimą. Bū
davo atsitikimų, kad jis savo dėmesiu neap
lenkdavo ir lietuvių.

Žmonės, atskirti ne tik nuo Tėvynės, bet 
ir nuo savųjų (stovyklose) ir ligos bei nevil
ties kankinami, darosi ypatingai jautrūs kiek
vienam geros valios pareikštam dėmesio žen
klui. Deja, dauguma ligonių tos geros valios 
ženklo dar nėra matę ir vis tebelaukia.

Tad kreipiamės į mūsų meniriinkus, cho
ristus, ansamblininkus, kurie ne kartą Nepri
klausomoje Lietuvojer praskaidrindavo nykias, 
ligonių dienas A. Panemunės, Alytaus, Varė
nos sanatorijose savo pasirodymais. Tikimės, 
kad ir šį kartą čia ištrėmime jie atgaivins 
savo senąsias tradicijas ir ras galimybės pra
džiuginti savo sergančius tautiečius kartu su 
300 jų likimo draugų, susidedančių daugiau 
nei iš 10 tautybių. Bad Minder a. Deister yra 
tarp Hamelno ir Springes. Tad lauksim!

J. M.

Literatūros vakaras Kirchheime
Rašytojai St. Santvaras, Pulgis Andriušis 

ir.Paulius Jurkus šiomis dienomis suruoštame 
literatūros vakare skaitė savo kūrybą. Va
karu susidomėjimas buvo labai didelis.

Literatūros vakarai^ kuriuose dalyvavo tie 
patys rašytojai, dar buvo suruošti Oberlenin- 
gene ir Welchheime.

Kursai mokytojams paruošti
Kursai lietuvių pradžios mokyklos moky

tojo cenzui įgyti Seedorfe b. Zeven (Kr. Bre
mervorde, DP Lietuvių Stovykla) pradės dar
bą liepos pabaigoje. Priimami baigę 4 gim
nazijos klases arba tolygaus mokslo. Stovy
kloje atvykusieji kuršininkai gali apsigyventi, 
tik turi atsivežti iš savo stovyklos leidimus 
apsgiyventi. Smulkesnės žinios yra paskelb
tos Seedorfo gimnazijoje.

Organizatoriai
P. Būtėnas ir A. Kasperavičius

Celėje buvom šešiese. Visus šešis ir lietė 
tas iškeliavimas vėl į naujas kalinimo sąly
gas. Svarstėm visokiausius varijantus ir iško- 
jome geresnės išeities. O kai pavargom šne
kėtis, tada atėjo kiekvieno tylūs galvojimai, 
gi dar vėliau ir neramūs sapnai. Ryte, kaip 
paprastai, rengėmės į darbą, kadangi jokio 
kito parėdymo nebuvo. Pusryčių metu gavo
me įsakymą paruošti visus mūsų turimus ka
lėjimo daiktus ir rūbus atiduoti. Iš dalies 
mums, dirbantiems ypatingai sunkiose sąly
gose, buvo tai ir be galo malonu, bet kan
kino nežinojimas, kur vėl pakliūsime. Baisu 
buvo pakliūti į dar sunkesnes sąlygas, o. einant 
į pabaigą, tai buvo visai ne naujiena.

Perrengimą pradėjo iš ankstaus ryto. Ati
davėm viską, net kojines, pirštines, paltus. 
Mums paliko apatinius, palaidines ir klumpes. 
Po to gavom savo drabužius. Atsinešėm juos 
į celę ir pradėjom persirengti. Baltiniai buvo 
suodini, kaip niekad gyvenime. Juk jais jau 
daug kartų keliavom iš kalėjimo į kalėjimą, 
bet niekur jų neišplovė. Vistiek, nors jie ir 
suodini, bet malonūs, nes savi. Būdavo tik 
savo švarką apsivelki ir pajunti mažytę da
lelę tos laisvės, kurioj mes kūrėme savą gy
venimą ir į kurią buvom pasiryžę bėgti kad 
ir krauju pasruvusiais takais. Tik spėjom 
mes tada persirengti savais rūbais, kaip atsi
rado prižiūrėtojas ir vėl liepė visiems apsi
rengti kalėjiminiais. o savuosius susirišti į 
ryšulius. Supratom, kad būsim pervežami ka- 
lėjiminais rūbais. Prašėm, kad leistų užsi
vilkti nors savo paltus, bet neleido. Ir taip 
mus, basomis kojomis įsistojus į klumpes, be 
kepurių, išrikiavo koridoriuje. Atsirado ilgais, 
iki pat žemių kailiniais apsirengę mums ne
matyti prižiūrėtojai ir, sustatę po du, pradėjo 
mus rakinti geležiniais pančiais. Po to gavom 
po vieną antklodę ir mus, kaip silkes, sukrovė 
į sunkvežimį. Lauke temperatūra buvo apie 
-8 C. Smarkus vėjas sūkuriais nešiojo sniego 
trupinius. Dangstėmės ta vienintele antklode. 
Surakintos rankos nedavė nė pajudėti. Di
džiausias žnyjgaus instinktas išlikti gyvam, 
diktavo išsikovoti sau kiek geresnę vietą ir

(17) Balys Gaidžiunas

Pakeliui į mirtį
Į Berlyną

Sulaukėme sausio 26 dienos. Darbe ji buvo 
mums kaip ir kitos sunkios žiemos dienos. 
Vis dar kalėme plaktais ir klynais įšalusią 
žemę. Vis rausėme slėptuves, nors jau gir
dėjome artilerijos šūvius. Grįžtant iš darbo 
kelyje nuo išbadėjimo parkrito kolonoje bu
vęs ukrainietis kalinys. Prižiūrėtojas ap
stumdė jį ir išvadino simuliantu. Šiaip taip 
atsikėlęs, už kelių žingsnių vėl parkrito. Tada 
prižiūrėtojas įsakė išsirengti. Esą,pasakė,kai pa
jusi kauluose šaltį, tada galėsi judėti ir nesi- 
muliuotį Negelbėjo ir tas nežmoniškas pri
žiūrėtojo sauvaliavimas. Pagaliau išrengtą ir 
šąlantį kiti kaliniai nešte parnešė į namus. 
Tik įėjus į kalėjimą, prižiūrėtojas kelis kar
tus kumščiu kirto jam į veidą ir pasakė:

— Tai vaistai, kurie padės atsigauti.
Grįžę į savo celę, iš maj. G., kuris ėjo kir

pėjo pareigas, sužinojome, kad, esą, kalėjime 
ruošiami sąrašai ir politiniai kaliniai tuoj bū-/ 
šią išvežti. Mūsų sąrašai jau sudaryti, ir ry
toj iškeliausime. Jo žiniomis, mus veš į Ber
lyną. Dar tą patį vakarą į mūsų celę atėjo 
su glėbiu sąrašų vyr. prižiūrėtojas. Tikrino, 
kur mes dirbame. Pasirodo, kad ir sąrašuose, 
kaip ir visame kalėjime, buvo didžiausia net
varka. Kolonų sąrašuose, kada kaliniai buvo 
kilnojami iš vietos į vietą, nebuvo galima susi
gaudyti, kas kur dirba. O pajudinus išveži
mui daugiau kaip pusę* kalinių, reikėjo vėl iš 
naujo kolonas sudaryti. Matyt, partijos buvo 
griežtai įsakyta, kad darbai būtų nenutraukti 
iki paskutinės minutės. Atėjus su sąrašais 
vyresniajam prižiūrėtojui nudavėm, kad mes — 
nieko nežinome, ir ėmėm prašytis, kad mus 
perkeltų į lengvesnio darbo komandas. Pri
žiūrėtojas pirmą kartą per visą mūsų buvimą 
atsakė dar pažiūrėsiąs, bet nebėšaukė ir ne- 
besiplūdo, kaip paprastai būdavo. Tai buvo 
ženklas, kad mes iš čia iškeliausime. 

atneštą nelaimę lengviau pakelti. Ir tam ne
dideliam sunkvežimyje keturiasdešimt sura
kintų kalinių, neturėdami nė vietos atsisėsti, 
zirzė ir barės. Prie mūsų sunkvežimio prika
bino priekabą. Joje buvo patiesta šiaudų. Čia 
suvarė ir suguldė visus ligonius, viršum su
guldytųjų užtiesė brezentą. Visiems įsakė, kad 
iš po brezento niekas nebandytų kaišioti 
galvų. Kas nepaklausys įsakymo, prieš tą 
tuoj bus pavartotas ginklas.

Mūsų sunkvežimis išjudėjo. Pakeliais vi
sur buvo besitraukiančios kariuomenės dali
nių ir masės pabėgėlių. Mes važiavome pir
myn, o pabėgėlių buvo pilna ir pilna. Mūsų 
sunkvežimis, varomas gazo generatoriaus, rie
dėjo palengva, o norėjfim, kad tik greičiau, 
nes pančiai piovė surakintas rankas, šaltis 
gnaibė visą kūną, gi pajudėti nebuvo nė vie
no laisvo centimetro. Mūsų noras, kad 4nus 
greičiau vežtų, išskyrus mus pačius, daugiau 
niekam nieko nereiškė. Mes dažnose kryžke
lėse stovėjom mašinų kolonose ir laukėm, kol 
pratuštės kelias. Pravažiuodami matėme, kaip 
ant Oderio krantų kasami mižiniški apkasai. 
Taip ėjo valanda po valandos. Sulukėm va
karo ir nakties.

Tik po dvylikos valandų kelionės mes pa
siekiam Berlyną. Miestas kaip išmiręs, tik 
girdim pralekiančias karines mašinas. Paga
liau mus įveža į didžiulį kiemą. Kai kas iš 
vokiečių kalinių atpažįsta, kad tai tas pats 
Berlyno Tegel kalėjimas. Mus sušalusius dar 
gerą pusvalandį laiko šaltyje. O naktis šalta 
— tiesiog negali Nustovėti vietoje. Prižiū
rėtojai aiškinasi su vyresniaisiais, kur mus 
patalpinti, o mes turime šalti. Po dvylikos va
landų tokios kelionės kaliniai ligonys jau ne
gali patys iš savo vietų nė pasijudinti. Juos 
kiti kaliniai neša į kalėjimą. Mus visus išri
kiuoja koridoriuje ir veda laiptais aukštyn. 
Atsiduriam trečiajame aukšte. Kalėjimas di
džiulis. Visur vienutės ir vienutės. Mes tai
komės, kad gretimai pakliūtų lietuviai, bet 
prižiūrėtojai mus sudraudžia. Patenku į tam
sią celę. Uždegu šviesą ir matau, palyginti, 
jau ne taip blogą kambariuką. Prie sienos 

pakelta geležinė lova, stalas, kėdė, vandens 
indas ir prausimosi bliūdas. Spintelėje 
šaukštas ir valgiui bliūdas. Visa bėda, kad 
šalta. Nuo bombardavimų visi langai išby
rėję. Užkalinėta fanierinė lenta, bet per .ply
šius eina vėjai ir neša šaltį. Nieko nelauk
damas, susidedu visus su savim- turimus sku
durus. Dabar niekas nedraudžia užsivilkti 
savo megztuką. Taip apsirengęs guluos. Po 
keliolikos minučių jaučiu, kad sušalę sąnariai 
pradeda atsileisti, ir pajuntu šilumą. Džiau
giuos, kad ir šį kartą pasisekė laimingai pa
kelti sunkią kelionę. Galvoju apie tuos, ku
riems tos laimės buvo daug mažiau. Jų tarpe* 
ir inž. V., visa laiką dejavęs, kad krečia dre
buliai ir labai skauda krūtinę. Jis jau ir 
Landsbergo kalėjime turėjęs aukštą tempera
tūrą.

Rytojaus dieną mus nuveda į pirtį. Pra
deda tikrinti, ar mes neturime parazitų. Be
veik kas antras iš mūsų tarpo išskiriamas, nes 
randa utėlių. Tie tuojau nuvedami nuutėli- 
nimui. Mes matom, kaip jiems kerpa plaukus 
ir girdim, kaip prižiūrėtojai keikiasi, kad to
kie utėlėti kaliniai jems pridarė daug naujų 
rūpesčių. Juk utėlių turintieji nebegali grįžti 
į buvusias celes. Ten taip pat reikia daryti 
dezinfekciją. Perrengiami dalinamės pirmais 
įspūdžiais ir džiaugiamės, kad čia tvarka ke
lis kartus geresnė, negu ji buvo Landsberge. 
Sunkiai sergančiuosius tuoj nuvedė apžiūrė
jimui. Iš lietuvių į ligoninę pakliūva du — 
inž. V. ir stud. K. Pradėjom teirautis, o kur 
gi didžioji mūsų grupės dalis, kuri dirbo Cin- 
kes fabrike Landsberge? Ar juos nuvežė ki
tur, o gal juos jau atkirto ir gal jie jau laisvi? 
Gandų buvo pilna. Perrengiant teko pasi
kalbėti su daugeliu kalinių. Vieni iš jų paša-, 
ko jo, kad frontas visiškai priartėjęs prie Ber
lyno, ir kad jau greit pradėsią veržtis ir į patį 
Berlyną. Tikrų žinių niekas neturėjo. Mes 
gyvenom gandais. Jais norėjom fr tikėti, nes 
jie mums žadėjo greitą laisvę.

(Bus daugiau)
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Ar mažosios valstybės turi išnykti?
' . Kazys Veržlkas

VTSų trijų didžiausias rūpestis buvo „konso
liduotis“, suvirškinti-nutautinti pavergtąsias 
tautas. Visų trijų išorinė galybė didelė. Tai 
savotiški, anų laikų „trys didieji“. Bet ar su
gebėjo jos tą savo didybę ilgam išlaikyti? 
Ne. Jas griaužė „iš vidaus“ šie trys dalykai. 
Visų pirma jų kultūrinis atsilikimas ir noras 
savo „kultūrą“ prievarta skiepyti savo paverg
tosioms tautoms — j as^ suvirškinti. Paverg
tųjų tautų nepalaužiamas pasiryžimas iško
voti prarastą laisvę. Ir, pagaliau, tų trijų im
perijų pavydėjimas viena,kitai, kasimasis vie
nos po kitos pagrindais, intrigos, kurstymas.

Carų Rusija žūt-būt norėjo imti į savo 
globą Balkanų slavus ir per juos slinkti į 
Dardanelus, į Viduržemio jūrą. Tatai, žino
ma, prieštaravo Austro-Vengrijos interesams. 
Mat, toji, būdama išguita iš Italijos ir išmesta 
iš Bismarko sukurto Reicho, tikėjosi rasti sau 
„kompaniją“ Balkanuose. Čia jai kelią sten
gėsi užstoti Rusija. Patys Otomanai vėl bai
mingai dairėsi ir klausė, ką su jais Europa 
padarys, o juk ne tiek dar seni tie laikai, kai 
visa Europa dairėsi ir nekantriai laukė, ką 
Otomanų imperija padarys su Europa.

Juk iš tikrųjų buvo laikai, kai
Otomanų imperija buvo Europos siaubas.

Ji, vaizdžiai tariant, jau kibo į Europos 
širdį, jos kariai stovėjo prie Vienos. Galybe 
gi ji buvo iš tikro milžiniška. Otomanų im
perija buvo įpėdinė Aleksandro Makedonie
čio, Graikijos ir Romos imperijos. Tie patys 
plotai, tie patys žmonės, tik viena naujiena 
— valdovai nebe krikščionys, bet musulmo
nai. Tad buvo iš tikrųjų ko susirūpinti Eu
ropai.

Nepaisant tos galybės, nepaisant kietos 
valdžios, skilo nuo jos viena po kitos mažo
sios valstybės, atgaudamos laisvę ir nepri
klausomybę. Pirmas skambutis buvo

Graikijos nepriklausomybė 1832 m., 
kainavusi •graikams daug pasiryžimo ir upes 
kraujo. Bet jie laimėjo. Tiesa, jiems padėjo 
Anglija ir Prancūzija bei kiti laisvę gerbian
tieji žmonės. Bet faktas lieka faktu, kad grai
kams niekas nebūtų padėjęs, jei jie patys 
nebūtų išdrįsę stoti prieš tų laikų galiūną — 
Otomanų imperiją. O graikai kovojo labai 
ilgai, net nuo 1821 metų. Iš pradžių jų 
kova iš tikro atrodė tik „pūtimas prieš vėją“. 
Ir vis dėlto vėjas palūžo...

Graikijos pavyzdys užkrėtė kitas paverg
tas tautas, davė joms vilčių ir energijos. Bet 
kitų kelias buvo dar ilgas. Čia reikėjo dar 
sulaukti dviejų didelių imperijų susidūrimo. 
Ir abu kartu tai buvo

Rusija ir Otomanų imperija.
Pirmą kartą tai buvo vadinamas Krimo 

karas (1854—1856). Pradėjo kariauti iš pra
džių rusai su turkais. Rusų pretekstas buvo 
tas pats: globoti slavus, ginti krikščionis-pra- 
voslavus nuo nekrikščionių turkų ir pan. Gi 
tikrasis tikslas: sugniuždinti Turkiją ir . įsi
galėti Artimuosiuose Rytuose, Dardaneluose,

Jau vien pats tokio klausimo kėlimas daugelį 
žmonių gali visai pagrįstai nustebinti. Toks 
klausimas daro aliuzijas į rasizmo teoriją. 
Juk tik rasizmo teoretikai samprotavo, kad 
tam tikros — „menkavertės“, „negeros“ — 
rasės turi išnykti ir užleisti vietą (ir turtus) 
kitoms, „geresnėms“ rasėms. Šitokius savo 
samprotavimus rasistai rėmė labai mistiško
mis kalbomis apie kažkokius labai kilnius tų 
„gerųjų“ rasių uždavinius, apie jų „pasaulinę 
misiją1’ ir pąn. Tokios kalbos, žinoma, klau
simą tik „aptemdo“. Tuo tarpu paprastam 
banditui klausimas ir be jokios mistikos aiš
kus — „Nudėk kitą, tai liks tau ir jo vieta 
ir jo turtas...“

Nepaisant to, mažųjų valstybių išnaikini
mo „idėja“ dar ir šiandien daug ką labai do
mina. Juk iiiekam ne paslaptis, kad .-yra tokių 
„mokytu“ vyrų ir diplomatų,‘kurie nenuilsta
mai kuria ir skleidžia savotišką, „nesugriau
namą“ teoriją, kad

mažosios valstybės turi aukotis 
didžiųjų valstybių ar net visp pasaulio labui, 
kitaip sakant — turi išnykti. Esą, kol bus 
pasaulyje mažos valstybės, taikos nebūsią. 
Tas mažąsias valstybes vis vien kuri nors di
džioji valstybė tykos pagrobti — iš to vėl kil
sią karai. Geriau esą jau vieną kartą ir am
žinai „sudoroti“ tas valstybes — tai daugiau 
apie jas ir kalbėti nereikės. Gal kas pasa
kytų, kad taip šnekėjo Hitleris su Ribben- 
tropu — jų nebėra, tai nebėra reikalo ir jų 
beprotiškas kalbas prisiminti. Ačiū Dievui, 
tų jau nebėra, nebėra nė tokių viešų burno
jimų, bet deja, panašūs faktai ir tendencijos 
dar ir dabar tebeegzistuoja. Vieni taip daro 
besiremdami „teorijomis“, kiti sutartimis, ve
to teisėmis ir vėl tais pačiais „taikos išsaugo
jimo“ argumentais.

Tad be didelių ir suktų teorijų pažiūrė
kime praktiškai, ar kada nors istorijoje 
mažųjų tautų pavergimas išgelbėjo taiką?

Ar nuo to laiko, kai kuri nors didelė (ar ke
lios didelės) valstybė pagrobė sau kitas ma
žas valstybes nebebuvo karų? Ar tos mažos 
valstybės taip išnyko, kad apie jas niekada 

, ir kalbėti nebereikėjo?
■ Tam reikalui pavyzdžių istorijoje yra daug. 

Perdaug po senovę nesiknisime. Nesieksime 
nei Persijos, nei Aleksandro Makedoniečio, nei 
Romos imperijos. Įsižiūrėsime į mums arti
mesnius laikus — į 19 amžiaus politinę pa
dėtį Europoje ir to laiko politinius įvykius. 
Gal jie mums suteiks atsakymą į mums rū- 
"pimus ir labai aktualius šios dienos politinius 
klausimus.

Devynioliktame amžiuje matome Europoje 
tris rytų imperijas,

kurios -laiko pavergusios daugelį kitų tautų 
ir valstybių. Tai Romanovų Rusija, Habsbur- 
gų Austro-Vengrija ir Otomanų-Turkų im
perijos. Visos trys jos gerokai atsilikusios, 
lyginant su kitomis tuometinėmis Europos 
valstybėmis (Vokietija, Prancūzija, Italija). 

Viduržemio jūroje. Trumpai sakant, atkirsti 
Anglija nuo didžiosios jos imperijos dalies. 
Savaime suprantama, kad anglams tokia ru
sų „kombinacija“ nepatiko. Prieš tokius ru
sų planus jie atsistojo „piestu“. Tuo laiku 
prancūzų imperatorius Napoleonas III taip 
mielai norėjo suardyti rusų planus. Mat, jis 
vis dar šnairavo į rusus už jo dėdės Napo
leono I paklupdymą, o svarbiausia, jam rei
kėjo pergalės, laimingo karo, kad pakėlus sa
vo autoritetą Prancūzijoje^ Jis žinojo, kad 
karui prieš rusus pritars ir liberališkoji Eu
ropos visuomenė. Tuo būdu anglai ir pran
cūzai (dar Sardinijai talkininkaujant) davė 
Rusijai didelį smūgį. Karas baigėsi.

Paryžiaus taika, 
kuri privertė rusus atsisakyti nuo slavų glo
bojimo, privertė rusus demilitarizuoti Juodą
ją jūrą. Vadinasi, šis karas davė maždaug 
tokius apčiuopiamus rezultatus. Rusija buvo 
žiauriai sudrausta. Turkija išgelbėta, bet, ži
noma, susilpninta. Jos .pavergtosios tautos 
jautė, kad jų prispaudėjas sunkiai „serga“ — 
ir kad jų išsilaisvinimo valanda artėja. Ang
lija pasijautė vėl saugiau, o Napoleonui III 
teko garbe ir populiarumas. Austrijai toks Ru
sijos, jos konkurento, „sudraudimas“, žinoma, 
labai patiko.

Rusai, suprantama, širdies gilumoje nuo 
savo užmačių neatsisakė. Laukė tik tinkamos 
progos, tik tinkamos politinės situacijos Eu
ropoje, kad galėtų vėl turkus „prideramai 
spustelėti“. Nepaisant Paryžiaus taikos nuo
statų, Bismarkui tarpininkaujant bei pade
dant, rusai gavo vėl teises stiprintis Krime ir 
Juodojoje jūroje. Patys turkai „padėjo“ ru
sams surasti vėl progą juos pulti. Mat, tur
kų žiaurus elgesys su pavergtosiomis tautomis 
piktino visus padoriuosius Europos žmones. 
Tad ir didėjo simpatijos tiems, kurie tas” tau
tas norėjo gelbėti (nors ir klastingais tik
slais).

Rusų caras Aleksandras II, žiauriai nu
malšinęs savo pavergtųjų tautų sukilimus^ 
sugalvojo, kad atėjo jam laikas tapti Balkanų 
tautų „išlaisvintoju“. Ir vėl karas turkams. 
Turkai priešinosi rusams atkakliai, stačiai 
heroiškai. Bet, žinoma, rusų pusėje buvo 
turkų pavergtieji slavai ir rumunai. Šį kartą 
laimi rusai ir sudaro

1878 m. San Stefano sutartį
su turkais. Rusai triumfuoja. Jiems atsiveria 
visai naujos perspektyvos. Gi Turkija sun
kiai bekvėpuoja. Savaime suprantama, kad 
šitokiu . įvykiu labai susirūpino Anglija ir 
Austro-Vengrija. Anglijai rusų įsigalėjimas 
Balkanuose sudarė gyvybinį pavojų, o Austro- 
Vengrijai taip pat pasidarė „užtrenktos du
rys“ į Balkanų pusę. Taigi, ilgai netrukus 
buvo sušauktas

Berlyno kongresas 1878 m. liepos mėn.
Jame, be Rusijos ir Turkijos, jau dalyvavo 
D. Britanija, Prancūzija, Italija, Vokietija ir 
Austro-Vengrij a.

Rusų caras suprato, kad šitoks kongresas 
jam nieko gero duoti negali. Jis neturėjo 
„ūpo“ ir jame dalyvauti. Tik kai anglai drau
ge su kvietimu į kongresą pasiuntė ir savo 
karo laivyną {'Turkijos pakraščius, tai caras 
„suprato“, kad, jei kviečia, tai dalyvauti rei
kia. Iš tikrųjų kongresas rusų laimėjimus la
bai „apkarpė“. Tame kongrese Bismarkas 
vaidino „sąžiningo maklerio“ (jis pats save 
taip pavadino) vaidmenį — pirmininkavo 
kongresui. (Šitos Bismarko „nuodėmės“ rusai 
ilgai neužmiršo. Juk kaip tik prieš tai rusai 
labai padėjo — savo neutralumu — Bismar
kui apsidirbti su Austrija ir Prancūzija).

San Stefano ir Berlyno kongresas turėjo 
labai daug įvairių pasėkų. Mums šiuo atveju 
svarbu pabrėžti, kad iš čia kilo trijų vals
tybių:

Rumunijos, Serbijos ir Montenegro 
nepriklausomybės.

Bulgarija nepriklausomybės dar negavo. Mat, 
didžiosios valstybės pabijojo, kad per „nepri
klausomą“ Bulgariją faktinai Rusija įsitvir
tins prie Dardanelų. Todėl Bulgarija buvo 
dar palikta Otomanų globoje, nors jos dalis 
jau gavo autonomija. Kokia situacija susi
darė po tos taikos?- Visų pirma-pavergtos 
tautos realiai pamatė, kad ir galiūnai ga’li 
griūti, jei tik mažosios tautos nepameta vil
čių, nepameta atsparumo ir tautinės energi- . 
jos. Formaliai Rusija ir Austro-Vengrija su
stiprėjo. Jos gavo naujų žemių. Bet faktinai 
.ir į jas įsimetė ta pati vidujinio silpnumo li
ga, kuria sirgo Otomanų imperija. Daugiau 
tautų reikia valdyti, daugiau reikia „virškin
ti“ — o dažnai esti, kad ir geriausias-skilvis 
nuo tokio sunkaus „maisto“ sunegaluoja. Juo 
labiau, kad išlaisvintų tautų pavyzdys labai 
greit užkrečiamai veikė ir Rusijos bei AustrO- 
Vengrijos pavergtąsias tautas. Žinoma, jos 
turėjo daug dar ir kitokio pobūdžio rūpesčių 
ir nesklandumų. Pagaliau

1908 m. atėjo ir Bulgarijos 
nepriklausomybė.

Mat, po visų pralaimėjimų Otomanų imperija 
vis silpnėjo ir silpnėjo. Krašto viduje prasi
dėjo nesantaikos — perversmai. Vieni norėjo 
reformų — kiti joms griežtai priešinosi. Iš 
to, žinoma, naudojosi tolimesni ir artimesni 
kaimynai. Taip 1882 metais anglai pasiima 
sau Egiptą, 1896 metais, kad ir netiesioginiai, 
graikai gauna Kretą, 1911 metais italai užima 
Tripolį, Cirinaiką ir Dodekąnesų salas ir pan. 
Taip reikalai nepalankiai klostosi Otomanų 
imperijai, kol pagaliau per

1913 metų Balkanų karus
(Londono ir Bukarešto sutartys) Turkija gau
na Europoje tokias sienas, kurias maždaug ji 
šiandien turi. Taigi, mažųjų tautų pavergi
mas karų nesustabdė ir tų pačių mažųjų tau
tų neišnaikino. Jos vėl nepriklausomos. Tai
gi visas pavergimo „darbas“ ir pralietas „tai
kos labui“ kraujas ^veltui...

(Pabaiga 6 pusi.)

Vyt. Alantas

Teisybe atostogauja
— Nebūk tokia užsispyrusi!
— Sakau, palikite mane ramybėje, — pa

sitraukė ji nuo jo ir susmuko į nutrintą fotelį, 
atmesdama galvą ant atlašos. Potamsė lem
pos šviesa krito nuo lubų ant jos pablyškusio, 
gražaus, nors ir nebe visai jauno veido. Iš 
po juodos skrybėlaitės kirbinėmis veržėsi tan
kūs geltoni plaukai. Jos veidas buvo išvargęs: 
paskutinieji baisūs įvykiai paliko ant jo savo 
pėdsakus. Jis savo žvilgsniu įsisiurbė į jos 
pilną, apvalų, baltą kaklą, kuris ramiai ilsė
josi, pasinėręs į sidabrinės lapės apsiausto 
apykaklę.

— Klausykite, ponas Rikantai, — pakėlė ji 
galvą po ilgos pauzės, — aš nieko nebepa
jėgiu suprasti. Man rodosi, kad kažin kokia 
suirutė vyksta mano smegenyse... Aš žinau, 
kad tamsta mylėjai savo žmoną, — mes su 
ja buvome geros draugės ir neturėjome viena 
kitai paslapčių — tamsta mylėjai vaikus, 
tamsta buvai rimtas, o gal ir pavyzdingas vy
ras ir tėvas, o dabar, kai mes visko nustojome, 
Staiga kalbi man apie savo meilę šiame Dievo 
pamirštame Berl^r^pensijone. Jei tai tamsta 
būtum kalbėjęs Lietuvoje, aš būčiau tamstos 
meilę priėmusi arba atmetusi, bet man tai 
būtų buvę suprantama. Bet čia, tokiose aplin
kybėse ...

— Ar tamsta manai, kad aš pats ką be- 
suprantu? — nusijuokė jis kažin kokiu, šiur
pulingu juoku, kuris jaunai moteriai nuėjo 
pagaugais. r— Rask tamsta pasaulyje išminčių, 
kuris visą tą siaubingą velniavą išaiškintų! 
Tiesa, aš mylėjau savo žmoną ir vaikus; pa
sakysiu dar daugiau: aš buvau savo šeimai 
ištikimas. Tamsta man ir tada patikai, bet aš 
nenorėjau iš principo laužyti moterystės. Aš 
negaliu sau nieko primesti nei kaip vyras, nei 
kaip šeimos galva, nei, pagaliau, kaip Lietu
vos pilietis. AŠ buvau, kaip sakoma, doras 
fanogus. Viršum minios aš nebuvau prasi- 

kišęs, didelių ambicijų aš neturėjau, aš buvau 
gal. kiek ribotas, gal kiek nuobodokas, bet do
ras pilietis, karštai mylįs teisybę ir tvarką ir 
visa širdimi nekenčiąs neteisybės, melo ir ap
gavystės. Teisybės meilė buvo, tur būt, mano 
vienintelė aistra. Iš manęs tikriausiai nebūtų 
išėjęs joks revoliucionierius ir joks reforma
torius, bet dėl teisybės aš buvau pasiryžęs 
kiekvienu atveju' pakelti kardą. Aš nebuvau 
aklas, aš žinojau pasaulyje esant neteisybės, 
bet aš niekados negalėjau tikėti, kad netei
sybė gali laimėti. Aš fantazavau taip: teisybė 
sėdi ant savo auksinio sosto, o neteisybė jai 
sudaro tamsų foną, kad teisybės žėrėjimas 
būtų dar skaidresnis. Bet kad neteisybė ga
lėtų išstumti teisybę iš sosto ir atsisėsti į jos 
vietą, ne, tokia mintis negalėjo tilpti mano 
smegenyse. Ir kaip aš apsirikau, kaip mes 
visi skaudžiai apsirikome, — beveik suvai
tojo Rikantas, pereidamas per kambarį su nu
leistą galva ant krūtinės. — Kur šiandie mano 
žmona ir vaikai? Sibire? Kazakstane, ar vel
niai žino kuriame pasaulio užkampyje? Kur 
tamstos vyras ir vaikai? Juo? greičiausiai pa
gavo bolševikai, nes neatrodo, kad jiems būtų 
pavykę pasprukti iš apsupimo. Man pavyko 
tamstą išgelbėti, bet koks jų likimas — mes ne
žinome. Greičiausiai ir jie atsidurs Sibire, 
kaip ir mano šeima. O kur šiandie mūsų 
tėvynė? Mes 'jos nebeturime. Ji išgriauta,, 
sutrypta ir išniekinta. Ten neteisybė iškėlė 
savo pergalės vėliavą. Kodėl mes kenčiame? 
Už ką? Kur dingo teisybė? KodėLji leidosi 
sutriuškinama? Kodėl ji tyli? Kur dingo 
Dievas? Kodėl jis nesutriuškina vienu savo 
piršto krustelėjimu nusikaltėlių, kurie sadi
stiškai klykauja, besimaudydami nekaltų 
kraujuje? Tur būt, mes klydome tikėdami tei
sybe? Tur būt, mūsų tikėjimas Dievo visa-, 
galybe ir Jo teisingumu bei gailestingumu te
buvo tik iliuzija? Ar šiandie nelaimi tie, ku

rie buvo ištikimi neteisybės tarnai ir velniS 
pasekėjai? Šiandie tie klausimai, tartum ug
ningu, šriftu įrašyti, dega milijonų galvose, ir 
niekas neranda atsakymo. Viskas susipainiojo, 
visi dorovės principai, kuriuos pamokslinin
kas skelbė iš sakyklos, kuriuos mokytojas 
stengėsi įkvėpti savo mokiniams, kuriais tė
vai auklėjo savo vaikus, nuėjo velniop; Kas va
kar buvo šventa ir sudarė mūsų gyvenimo pa-. 
grindą, prasmę bei turinį, šiandie tapo su 
kojomis sutrypta ir apspiaudyta. Atrodo, tar
tum vyriausias pasaulio Vairininkas užsnū
do... O įsivaizduokite laivo likimą audros me
tų, kai kapitonas pasitraukia nuo vairo!

— Jūrininkai patys tada stengiasi atsekti 
kelią iš žvaigždžių, — pastebėjo jauna mo
teris.

— Nebematau aš žvaigždžių — sušuko 
jis. — Padangė nušviesta gaisrų pošvaisčių, 
prožektorių, apteršta degančių miestų suodžių 
ir apklota žmonių kraujo garo. Man visos 
žvaigždės užgeso. Mano sieloje nyku ir šalta. 
Man kartais rodosi, kad mano siela persikėlė 
į mirusią planetą, kur kadaise virė gyveni
mas, bet paskum įvyko baisi katastrofa ir vis
kas žuvo. Tamsta supranti, kaip šiandie žmo
gus pasidarė tolimas žmogui! Mes visi,pasi
darėme .panašūs į klaidžiojančias, mirusias 
planetas. Jokios baisenybės manęs nebe jau
dina: aš jų persisotinau. Mūsų siela nuo per 
didelės kančios pasidaro nebejautri. Tik ner
vai, nervai visą laiką dūzgia kaip telefono lai
dai šaltą žiemos naktį, — perbraukė jis ranka 
per kaktą ir staiga vėl nusijuokė. — Tamsta 
žinai, ką aš girdžiu nemigo naktimis? — pa
klausė jis, staiga sustodamas ties savo pokaP 
bininke. — Aš girdžiu šėtoną besikvatojantį 
ant miesto griuvėsių. ‘Tada man rodosi, aš 
matau jo riebų ir savimi pasitenkinusį snukį 
ir girdžiu jo kvatojimąsi, kuris aidi per pa
saulį. Ir pasakykite, ponia Regina, ar aliarmų 
sirenų kaukimas nėra tinkamas šėtono kva- 
tojimosi akompanimentas? O lėktuvų niur
nėjimas ar nepanašus į pasitenkinusio šėtono 
niurnėjimą? O prožektoriai ar Tamstai ne
primena pragaro atošvaisčių? Kai nrožekto- 

riai ima raižioti padangę, man rodosi, atsive
ria pragaro vartai ir naujos nevidonų armijos . 
išsiveržia į pasaulį rinkti gausingo pragarui 
derliaus. Šėtonas, sutraukęs grandines, vaikš
čioja po pasaulį ir kvatodamasis jame šeimi
ninkauja. O kur Dievas?

— Tamsta sergi, ponas Rikantai, tamsta 
tikrai sergi, — pažiūrėjo ji su užuojauta į 
sustojusį kampe vyra. — Bet keisčiausia, 
kad tamstos kalba man nė kiek neatrodo 
keista. Kartais man rodosi, kad tamsta kartoji 
mano pačios mintis. Jei mūsų akys galėtų 
pažvelgti į anapus gyvenimo uždangos, man 
rodosi, aš pamatyčiau prie tamstos ausies ma
žą velniūkštį, šnibždantį tamstai visas tas nu
sivylimo ir nevilties mintis. Aš, tur būt, imu už
sikrėsti tamstos beprotybe...

— Aš labai džiaugiuos, — sustojo jis, per
verdamas ją savo juodomis, degančiomis aki
mis. Nuo nuovargio ir nemigo nakčių jo paa- 
kyse atsiradę juodi ratilai dar labiau didino jo 
ir taip dideles akis, apvestas juodais anta
kiais. Jose spindėjo paklaikusi mintis', aistra, 
maldavimas...

— Tur būt, taip atrodo žvilgsnis žvėriesj 
kai jam nebėra išsigelbėjimo nuo medžiotojo 
šautuvo, — dingtelėjo Skaidrienei į galvą min
tis. Ir ji pati staiga pasijuto bestovinti ••prie 
konkuliuojančios bedugnės, kuri ją viliojo sa- 
vep. Norėdama nuslėpti savo susijaudinimą, 
ji pastebėjo:

— Tamsta pasidarei visai kitoks žmogus.
— Kitoks žmogus! — pakartojo jis tyliai 

juokdamasis* ir vėl imdamas vaikščioti po 
kambarį. — Kai žemė ima drebėti ir požemio 
jėgos stengiasi išgriauti jas varžančias užtva
ras, ar tada gali žmogus, atkalbėjęs savo va
karines maldas, ramiai eiti, gulti arba savo 
žmonai pasakyti: brangioji, einame pavaikš
čioti, šiandie gražus oras? Aš nežinau, ar aš 
pasidariau kitoks, aš žftiau, kad aš esu sū
kurio pagautas ir nešamas nežinia kur. Kai 
ant mūsų tėvynės siūbtelėjo audra, ji nepasakė, 
kur ji mus nublokš. Visi mes šiandie blaško
mės -sūkurio verpete ir tas sūkurys ne -tik 
mūsų tėvynę sunaikino, bet jis įsibrovė ir į
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B G Draga Michailovičius
Čia duodame išsamų straip

snį apie buv. Jugoslavijos re
zistencinės kovos vadą Dragą 
Michailovičių, kurio likimas 
skaitytojams jau žinomas.

Redakcija
— Mirtis Michailovičiui!
— Paleiskit Michailovičių!
Šiais dviem šūkiais išreikštas visas dabar

tinės Jugoslavijos vidaus politikos gyveni
mas. Šie du šūkiai, išrašyti kreida, anglimi, 
smala, o dažnai ir šviežiu žmogaus krauju, 
puošia paryčiu didesniųjų miestų gątves. Į 
juos sudėta visa „titistų“ ir „antitistų“ pro
grama: vieni iš jų žmogų, kuris stovi prieš 
Belgrado Liaudies Tribunolą, laiko niekšingu 
išdaviku, o kiti — herojumi ir šėtoniškų ma
chinacijų auka.

Naktibalda ir matematikas
1939 metais pulkininkas Draga Michailo

vičius turi jau 48 metus. Tai aukšto ūgio, 
gražiai sudėtas atletas, ryškių veido bruožų, 
melsvų, kaip rugiagėlės, akių, didelis angliškų 
batų ir gerai pasiūtos uniformos mėgėjas.

Iki to laiko — padori, bet visai banali kar
jera. Karo Akademija, Balkanų karai, Di
dysis 1914 metų karas, o po jo — dvidešimts 
metų pilko, monotoniško įgulos gyvenimo, 
kurį, laikas nuo laiko, paįvairina pakėlimas į 
aukštesnį laipsnį.

Jo paties užrašai rodo, kad jis jau tuo metu 
turėjo atskirą, nepriklausomą nuomonę vyr. 
štabo dokrinų atžvilgiu, tuo labiau, kad ir jo 
■privataus gyvenimo išdaigos neleido jam būti 
geruose santykiuose su šefais. Jis be kąro 
ministerio sutikimo veda išsiskyrusią moterį, 
dviejų vaikų motiną, aistringas azartinių lo
šimų mėgėjas — uniformuotas lanko smukles, 
prasilošęs meta ant stalo savo auksiniais kan- 
koraižiais papuoštus akselbantus. Restora
nuose, ryto antrai valandai prisiartinus, tru
putį paprovokuotas, jis traukia iš kišenės pa
sagą ir ima ją smiliumi ir nykščiu lankstyti, 
lyg šilkinį'kaspiną.

Tačiau sugeba jis ir rimčiau laiką leisti. Jo 
tėvas, mokytojas Cacake, pačiuose Bosnijos 
kalnynuose, kilimo iš senos šeimos, pagarsė
jusios kovose prieš turkų anplūdžius, mokėjo 
įkvėpti jam istorijos ir matematikos meilę. 
Jis turi turtingiausią asmenišką biblioteką, 
skirtą četnikų žygdarbiams. Po valandą į die
ną paskiria jis protinei mankštai, spręsdamas 
matematines lygtis. Pirmas jugoslavų spau
doje pasirodęs straipsnis bangų mechanikos 
klausimais pasirašytas jo inicialais.

Toksai dvigubas gyvenimas priveda kartais 
prie juokingų ir netikėtų susidūrimų. Mokslo 
Pažangai Skatinti Draugija, Michailovičiaus 
vyriausiuoju fortifikacijų inspektoriumi pa
skyrimo proga, surengia iškilmingą priėmimą: 
Garbingiesiems organizatoriams žengiant į 
salę, penkiasdešimts jaunų merginų, Belgrado 
naktinių kabaretų žvaigždžių, skuba jų pasi
tikti, šoka tampyti už žilų barzdų ir puola 
juos bučiuoti į abudu žandus.

Pranašingas memorandumas
Ir naujose pareigose Michailovičius nenu

stoja savo originalumo. Atsisakydamas nuo 

automobilio su vėliavėle ir jam priklausan
čios palydos, jis pasirenka traukinį ir, prieš 
pradėdamas savo tiesiogines pareigas, patsai 
vienas, civiliais rūbais, medžiokliniu šautuvu 
ant peties, praleidžia savaitę, medžiodamas 
kiškius ir kurapkas. Pasiryžęs pagaliau jau 
inspektuoti, jis į sutvirtinimus meta tik pa
viršutinišką žvilgsnį, visą dėmesį ir griežtu
mą skirdamas karininkų gėralų rūsio prie- 
žiūrairir kritikai.

Pagaliau net ir Belgradas susijaudina, nes, 
daugiau nei kada nors, Jugoslavijos sienų 
saugumo klausimas pasidąro aktualus. Jau 
praėję keletas mėnesių nuo Miuncheno, ir 
Europa žada tuoj užsiliepsnoti. Generolas 
Nidičas — vėliau tapęs jugoslaviškuoju Quis- 
lingu — išsišaukia diletantiškąjį inspektorių, 
norėdamas jį išbarti ir priminti jam, kad in
spektoriaus pareiga — inspektuoti.

Michailovičius ramiai patrauko pečiais:
— Kam to reikia? Būsimame kare, ar fortai 
bus ar nebus...
— O vis dėlto, — atsako Nidičas, — jie sulai
kys priešą bent tiek, kad mes suspėtume su- 
simobilizuoti.

Michailovičius dar Sartą patrauko pečiais:
— Būsimame kare, jūsų armija ar bus ar 
nebus...

Tai taręs? jis išsitraukia keturis prirašyk 
tus popieriaus lapus.

Pirmajame lape išdėstoma, kad, jei jau 
Vokietija puls, tai ji puls tokiomis naikinančio
mis žemės ir oro priemonėmis, kad jokie susti
prinimai neišlaikys daugiau, kaip keturiasde
šimt aštuonias valandas. Antrajame — kad 
Jugoslavija, turėdama vieną vyrą prieš šešis 
ir vieną tanką prieš keturiasdešimtš aštuonis, 
bus sutriuškinta greičiau negu per penkiolika 
dienų. Trečiajame įrodinėjama, kad vienin- 
tėlis būdas išvengti šitai nelaimei yra iš
skirstyti jugoslavų armiją po kalnuotas sritis, 
kur tankai virstų bejėgiais, ir numatyti pla
taus masto ir ilgas partizanines kovas. Ket
virtame lape yra šios taktikos plano vykdymo 
santrauka.

.Invazijos į mėnulį projektas nebūtų dau
giau nustebinęs Nidičo, klasikinės strategijos 
mokyklos auklėtinio. Jis trūkteli pečiais ir 
pereina į eilinį pasikalbėjimą grynai tarny
biniais klausimais.

Michailovičius neužsispiria, grįžta namo, 
padaro memorandumo nuorašus ir išsiuntinėja 
juos regentui, ministeriams ir vyr. kariuome
nės štabo nariams. Reakcijos ilgai laukti ne
tenka: už nesiskaitymą su karinės hierarchijos 
principais — trisdešimts dienų sunkaus areštu, 
o jam pasibaigus — ištrėmimas į Hercegovi
nos užkampį, mažą miestelį, pagarsėjusį, savo 
liepų alėjomis, kurios raminančiai veikia per
vargusius smegenis.

Michailovičius neprieštarauja. Po trijų mė
nesių — karas. Belgrado strategų nesujaudi
na ir nepriverčia peržiūrėti savo planų nei 
Lenkijos nei, pagaliau, Prancūzijos žlugimas. 
1941 m. kovo 6 dieną, kai Wehrmachtas staiga 
įsiveržia į Jugoslaviją, serbų kariuomenė pasi
tinka jį sutvirtinimuose, kuone atvirame lau

ke. Stukos išsprodgina fortus. Nenugalimo
mis kolonomis visais keliais pasilieja tankai. 
Kas iš to, kad serbai kovoja taip pat narsiai, 
kaip ir jtl tėvai prie Kossovo, jei po dvylikos 
dienų — lygiai, kaip Michailovičiaus ir buvo 
numatyta — viskas baigta.

Aukų, palyginti, nedaug, neminint lauki
nio Belgrado bombardavimo: įvykiai, mat, 
buvo per staigūs. Tačiau 300.000 karo be-- 
laisvių atsiduria už spygliuotų vielų. Reichas 
prisijungia Slovėniją. Ustašio Ante Paveličo, 
visiškai vokiečiams parsidavusio, žinioj ę, su
daromos nepriklausomos vyriausybės Kroa
tijoj, Bosnijoj ir Hercegovinoj. Italija prisi
jungia salas ir užima Dalmatijos pajūrį. Juod
kalnija paskelbiama mandatu. Pietinė Serbija 
priskiriama Bulgarijai, Slavonija — Vengrijai. 
Lieka tiktai Jugoslavijos simbolis: karalius- 
vaikas, pasmerktas beviltiškam ištrėmimui,' 
kuris, nerasdamas kito išsigelbėjimo, keliauja 
J Jeruzalę prie Kristaus kapo maldauti ste
buklo.

Šveicarija antrojo ‘pasaulinio 
karo metu

(Laiškas iš Šveicarijos) s
Šveicarija išliko neutrali tiek pirmajame, 

tiek antrajame pasauliniame kare. Europos 
viduryje ji tėra vienintelė nesugriauta šalis. 
Ypač paskutiniaisiais karo netais, kai anglo
saksų aviacija beveik nebekliudoma domi
navo Vokietijos ir Italijos padangėse, „Skrai- 
jojančios Tvirtovės“ kuone kasdien skrisdavo 
virš Šveicarijos ir savo dūzgėjimu priminda
vo, jog aplinkui siaučia baisus karas. Svei- 
cariečių priešlėktuvinė artilerija sutikdavo 
siaubinguosius svečius šūviais, o šveicariečių 
aviacija privertė dešimtis anglosaksų lėktuvų 
nutūpti aerodromuose.

Bet netenka abejoti, kad didelės gyven
tojų daugumos simpatijos buvo Vakarų de
mokratijų pusėje. Pirmojo pasaulinio karo 
metu vokiškosios Šveicarijos dalies gyventojų 
jausmai krypo daugiau Vokietijos pusėn. Na
cionalsocialistinė gi Vokietija turėjo nepa
prastą sugebėjimą iš kiekvienos tautos pa
daryti priešą. Kaizeriškosios Vokietijos šū
kis: „Viel Feind’, viel Ehr’l" nacionalsocialistų 
vadų smegenyse pasiekė aiškiai liguistą laips
nį. Bet, nepaisydama gyventojų simpatijų, 
šveicariečių vyriausybė karo metu laikėsi tra
dicinio neutralumo, ne vien tik žodžiais, bet 
ir veiksmais. Pagal ginkluoto neutralumo 
dėsnį, valdžia pirmą karo dieną paskelbė vi
suotinę mobilizaciją. Ištisus 6 metus Šveica
rija Išbuvo aliarmo stovyje. Buvo žinoma, 
kad šveicariečių generalinis štabas savo stra
teginius planus rėmė Alpių inasyvu, kur buvo 
Įrengtos galingos moderninės tvirtovės. Taip 
pat buvo aišku, kad pavojaus atveju turėjo 
būti susprogdinti visi tuneliai bei tiltai, jun- 
gią pirmoje eilėje Vokietiją su Italija. Tuo 
būdu būtų buvę sugriauti svarbiausieji 
„ašies“ valstybių keliai.

Taikos metu Šveicarijos kariuomenėje 
aukščiausias yra pulkininko laipsnis. Tiktai

Ir, dviem mėnesiam praslinkus, stebuklas 
įvyksta. Serbų armija prisikelia. Nuo Juod
kalnijos iki pat Slovėnijos vėl įsiliepsnoja ko
va. Si sykį traukiasi vokiečiai.

. Stebuklo vardas — Draga Michailovičius.
Vyriausias štabas kalno oloje
Ir apie jį sukurta legenda. Buvo sakoma, 

kad „generolas“ — o karalius Petras, be abe
jonės, negaišdamas pripažins Michailovičiui tą 
laipsnį, kurį jam spontaniškai suteikė jo ko
vos draugai — suradęs caro Lozoriaus kala
viją, kuris serbų karo vadus padaro nenugali
mais. Tačiau tikrovė yra nepalyginamai gra
žesnė.

Michailovičiaus talismanas, tai, visų pir
ma, jo temperamentas, susidedąs iš šalto ap
skaičiuotojo ir akcijos žmogaus ypatybių, ku
rios tėvynės nelaimių valandą pasiekė di
džiausios egzaltacijos. Vos tik atsigavęs nuo 
pralaimėjimo, jis savo matematišku, apskai
čiuojamu protu,’ tučtuojau suprato, kad Hit-

(Nukelta į 8 pusi.)

kilus karo pavojui parlamentas išrenka ge
nerolą, kuris eina kariuomenės vado pareigas. 
Kadangi pirmajame pasauliniame kare gene
rolas buvo vokiškosios Šveicarijos atstovas, 
tai dabar — pagal lygybės principą — toms 
pareigoms buvo išrinktas šveicariškas pran
cūzas, Henry Guisan. Pasibaigus mobilizaci
niam stoviui, gen. Guisan iš savo pareigų pa
sitraukė ir sugrįžo į savo ūkį, esantį Ženevos 
ežero pakrantėje. Tuo būdu Šveicarijos ka
riuomenėje vėl nėra nė vieno generolo.

Neseniai buvo viešai paskelbtas gen. Gui
san raportas apie 1939—1945 metų mobiliza
cinį periodą. Šis storokas veikalas teikia įdo_- 
mių duomenų iš to klaikaus Europos isto
rijoje laikotarpio. Jau ir anksčiau plisdavo 
gandų, kad Hitlerio galvoje maišydavosi pla
nai įjungti ir Šveicariją į nacionalsocialistinę 
„Naująją Europą“. Iš ano raporto matyti, 
kad šveicariečių karinė vadovybė turėjo 
tikslių žinių, jog Hitleris keliais atvejais vi
siškai konkrečiai svarstė planus užpulti Švei
cariją. Apie tai, tarp kita ko liudija ir tas 
faktas, jog vokiečių žvalgyba visą laiką per 
'savo gausius šnipus domėjosi, kas dedasi 
Šveicarijoje8 karinėje srityje.

Bet, kaip ten bebūtų, karas praūžė, Švei
carijos tiesiogiai nepalietęs. Keliolika bombų 
per neapsižiūrėjimą buvo numesta ant Švei
carijos miestų. Kelios dešimtys žmonių žu
vo namų griuvėsiuose. Tai ir visi tiesioginiai 
nuostoliai, kuriuos šveicariečių tauta patyrė 
antrojo pasaulinio karo metu.

Tačiau „netiesioginių1’ nuostolių turėta 
nepalyginamai daugiau. Apie juos pakalbė
sime kitą progą. Šį kartą tepaminėsime 10 
miliardų šv. frankų skolos naštą, kuri užgulė 
Šveicarijos iždą, o tuo pačiu visą šveicariečių 
tautą. Dr. A Goštautas.

mūsų sielas. Pikto galybė siautėja mūsų dva
sioje. Kadaise Jis gydė piktosios dvasios 
apsėstuosius, o kas šiandie išgydys pasaulį 
nuo pikto galybės ir kas apgins mūsų sielas 
nuo tamsybių kunigaikščio užmačių? Kitoks 
žmogus! Ar tas pats bus žmogus, kai jis plau
kia ramia jūra ir kai staiga patenka į audrą, 
kuri nuplėšia jo laivui bures ir nuleižia vai
rą? Aš nebetikiu žmogumi, aš nebetikiu tei
sybe, aš nebetikiu Dievu, aš tikiu pikto galybe 
ir jo laimėjimu, aš atsiverčiau! Aš nesigiriu 
suradęs naują kelią, aš tik stebiuos savo 
aklybe, kad taip ilgai apgaudinėjau save. Juk 
mūsų liaudis jau seniai yra susigyvenusi su 

•tuščiais batais ponaičiais, kurie šokdavo per 
vakaruškas su kaimo mergomis. Kiek bernų 
ir mergų jis sugundydavo nusidėti! O maža 
velnių konferencijų vykdavo mūsų jaujose? 
Velnias, atėjęs pas mus su krikščionybe, pasi
darė mūsų tautos ištikimas palydovas. Kai 
mes šiandie susitinkame su tuo pragaro pa
siuntiniu, mes susitinkame kaip su senu pažį
stamu. Kultūra išmokė mus į jį žiūrėti, kaip 
ne į realų padarą, bet šiandie ta pati aukštoji 
kultūra parodo jį mums visoje savo didybėje 
ir galybėje. Ir juo aukšesnė kultūra, juo ji 
geriau sugeba atskleisti tamsybių kunigaikščio 
galybę. ftMes tikrai darome milžinišką pažan
gą! Ką išdarinėjo velniai Lietuvoje balanos 
gadynėje ir ką jie išdarinėja šiandie — tai 
yra, palyginti, tik skruzdėlė prieš dramblį. 
Tikrai yra kuo pasididžiuoti!

Jauna moteris vėl sėdėjo atmetusi galvą, 
užmerktomis akimis. Rikanto kalba* liejosi į 
jos iškankintą sielą, tartum nuodai, pančioję 
jos valią. Jos galvojime atsivėrė nauji akira
čiai, kurių ji pirma ne nuvokti nenuvokė. Ji 
taip pat buvo patyrusi skaudžių neteisybės 
smūgių ir ji klausė: kodėl? Bet jos protas ne
buvo toks drąsus ir nėjo taip toli. Ji jautėsi 
taip pat viesulo atplėšta’ nuo žemės, bet vis 
dėlto ji nedrįso visiškai- atsipalaiduoti nuo 
senų pagrindų. Rikantas ištraukė iš po jos 
kojų paskutinį atsparos grumstelį, kaip pa
traukiama žmogui kėdė po kojomis, kai jį no
rima pakarti. Ji jautėsi puolanti vis gilyn ir 

gil^n į kažin kokią tamsią prarają. Tik jai 
buvo keista, kad ji nejuto jokios baimės, jokio 
gailesčio, jokio noro šauktis pagalbos. Tas 
kritirpas jai atrodė savaime suprantamas, tar
tum seniai lauktas.

Ponia Skaidrienė atsimerkė, ir jos žvllsg- 
nis susitiko su pilnu aistringo lūkesčio Rikanto 
žvilgsniu. Lyg gelbėdamas! nuo kažin kokio 
pavojaus, ji tarė:

— Aš netikiu, kad teisybė būtų galutinai 
nugalėta: ji dar laimės ...

Rikantas ėmė kvatotis, bet staiga nutilo ir, 
perpuolęs prieš ją ant kelių, paklaikusiomis 
akimis, ėmė šnabždėti:

— Aš myliu tave, aš myliu tave bepro
tiškai. Tik tu viena likai man artima būtybė 
visame pasaulyje. Aš bijau vienatvės, aš nie
ko taip nebijau, kaip alkanos vienatvės. Ji 
man griaužia širdį," ji stingdo mano kraują. Tu 
turi pasilikti su manimi, tu turi būti mano! 
Mano kraujas šaukiasi tavęs, aš maldauju ta
ve! Aš laikysiuos tavęs stipriai, kad joks vie
sulas nepajėgs atplėšti manęs nuo tavęs... — 
Jos ranką jis prispaudė prie savo lūpų.

Tuo tarpu ėmė kaukti sirenos, skelbdamos 
oro pavojų.

— Girdi, tamsybių kunigaikštis vėl arti
nasi: jo garbei gaudžia pragaro trimitai. Juo 
geriau! — sušuko jis pribėgdamas prie durų 
ir nervingu judesiu pasukdamas raktą duryse.

— Ką darai! — suriko pašokdama iš fote
lio ponia Skaidrienė. — Bėkime tuojau į slėp
tuvę, jau visi išbėgo.

— Regina! — mėgino priešintis Rikantas, 
bet ji pagriebė jį už rankos ir ištempė į ko
ridorių. Kai jie leidosi laiptais, bombos ėmė 
kristi arti jų namo. Tik Rikantui užtrenkus 
slėptuvės duris, staiga susiūbavo žemė, su 
svyravo namas ir tinkas pabiro nuo lubų. 
Šviesa užgeso ir kuriam laikui slėptuvėje už
stojo mirtinė tyla. Visi laukė naujo smūgio, 
bet jis nebepasikartojo. Rikantas puolė atgal 
prie durų, tačiau jos nebeatsidarė. Jauna mo
teris visu kūnu drebėdama iš baimės, prisi
glaudę prie jo.

— Nepalik manęs, aš bijau, — šnabždėjo ji.
— Kad ir norėčiau, aš negalėčiau tavęs pa

likti: slėptuvės durys užgriautos. Jei ir atsar
giniai išėjimai užgriauti, tai mes palaidoti 
gyvi. Luktelėk čia, aš eisiu apsidairyti.

Kai Rikantas nužengė nup laiptelio, jo ko
jos telkštelėjo į vandenį. Ir tuo pačiu aki
mirksniu pasigirdo siaubingi šauksmai:

— Vanduo! Vanduo!
Žmonės, švaistydamiesi kišeninėmis lem

putėmis ir pamišę iš baimės, puolė prie išė
jimo. Tvarkdariai mėgino kovoti su panika, 
bet nieko nebegalėjo padaryti.- Besiveržianti 
prie durų žmonių masė Rikantą ir Skaidrienę 
nubloškė į kažin kurį slėptuvės kampą. Kai 
nepavyko išlaužti slėptuvės durų, knupdami 
ant šaukiančių moterų bei klykiančių vaikų, 
užgriautieji šoko ieškoti atsarginių išėjimų, 
bet ir ten durys nejudėjo iš vietos.

Vanduo tuo tarpu pamaži, bet nesusto
damas kilo. Moterys su vaikais blaškėsi po 
slėptuvę, ieškodamos pakylėsnių vietų. Ri
kantas ir Skaidrienė iš savo kampo šmėšė- 
liuojančių lempučių šviesoje matė kažin kokį 
pragarišką šoki. Vyrai lipo per moterų gal
vas, spardė į nieką neatsižvelgdami vaikus, 
taškėsi nešvariu vandeniu ir be atodairos 
murdė tuos, kurie buvo sugriuvę. Rikantas 
pasipiktinęs tarė: 4

— Žiūrėk, paskui juos vejasi mirtis: jie 
stengiasi iš nagų pasprukti. Kaip tie gyvuliai 
grūdasi per vaikų ir moterų galvas. Juo grei
čiau juos giltinė pasmaugs, juo greičiau jie 
gaus sau prideramą atpildą.

— Ar nebėra jokio išsigelbėjimo?
— Vargu, — sumurmėjo jis niūriai.
Paskum jie ėmė svarstyti? Rūsys yra že

miau žemės paviršiaus, vadinasi, nėra jokios 
vilties, kad vanduo galėtų kur nors nutekėti. 
Ar negalima užkimšti vandentiekio vamzdžio?

— Lukterėk čia, aš pažiūrėsiu, kaip atrodo 
sugadintas vamzdis, — murmtelėjo Rikantas 
ir dingo.

JPasišviesdamas savo kišenine lempute, 
vargais degalais jis apėjo aplink slėptuvę, bet 
niekur nepastebėjo prakiurusio vamzdžio. Va

dinasi, vanduo turėjo kilti kur nors iš rūsio 
dugno. Jei kas būtų ieškojęs vandens ver
smės tik pasirodžius vandeniui, be abejo, ji 
būtų buvusi surasta, bet dabar, kai vanduo 
jau buvo pakilęs iki kelių, buvo per vėlu. Kad 
ne vanduo, gal jie ir galėtų išbūti iki ryto, gal 
iki to laiko juos atkastų, bet vanduo ne- 

, lauks...
Rikantas grįžo pas Skaidrienę.
— Na, kaip? — paklausė ji baimingai.
Rikantas nieko neatsakė. Ji suprato. Jai 

vandens buvo jau viršum kelių, ir ji drebėjo 
iš baimės ir nuo šalčio.

— Tau šalta, — pažiūrėjo jis pasišviesda
mas lempute jai į veidą. — Palauk, aš tuojau, 
— ir jis vėl dingo. Po kiek laiko jis grižo ne
šinas kėde. Jis užkėlė ją ant jos ir pats pasi
stojo.

— Aš didžiuojuos tavimi, tu neprarandi 
nervų, — paspaudė jis jai ranką.

— Dievas mus saugos...
— Dievui mes neberūpime. Jis mus už

miršo — atsakė niūriai Rikantas.
.-Abu kurį laiką tylėjo.
Salia jų kampe kažin kas suvaitojo.
— Pašviesk, kas ten?
Rikantas švystelėjo lempute, ir vaizdas, 

kurį jie pamatė, liko amžinai įspaustas į jų 
smegenis, tartum karšto švino antspaudas.

(Bus daugiau)

Jurgis Baltrušaitis
• • •

Aš žinau žinau, kaip žvaigždės krinta,
Aš — kaip jos pats žemėn nukritau, 
Vieną jų gėlėmis išdabintą 
Aš pagavęs atiduosiu Tau —
Ir bus kviestas elgeta į puotą, 
Jam kai kas ten pasaką paseks 
Tokią gražią gražią vainikuotą, 
Kad net amžiui jos visam pakaks, 

Maskva, 1932 mt

4



1946. vn. 25. Mūsų Kelias 5 pusi. Nr. 29 (38)

m KULTOBIIIIS GYVENIMAS*
^askutiniam Aušrininkui mirus

k J. Cicėnas
Įžangos vietoj. Tai buvo žvarbi 1883 metų 

vasario naktis. Tokio miesto, kaip Praha, nak
tis yra nuolatinio ūžesio, su iš vienur ar iš 
kitur atkylančiais muzikos garsais, palaidais 
praeivių balsais ir su pravažiuojančių karietų 
bildesiu. Dr. Jonas parašė: „Kaip aušrai auš
tant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad 
taip jau prašvistų ir-Lietuvos dvasia“. Po dau
gelio metų prisipažino: „Perskaičiau tą sakini 
ir graudumas suspaudė krūtinę. Pravirkau. 
Ašarom suvilgiau rankraštį..."

Dr. J. Basanavičius verkė. Už lango buvo 
naktis su nepaliaujamu miesto ūžesiu, o krū
tinėje — tylų tylumėlė. Ar prieš audrą? Taip, 
prieš žygi, kuris visas gamtos audras prašoka. 
Dr. Jonas buvo pats vienas, bet ne vienišas. 
Ta valandą su juo buvo visa naujuos žemė
lapiuos ir knygose neberandama, tačiau kon
kreti ir gyva Lietuva. Tą valandą, rasit, Dak
taras, Vaižganto žodžiais tariant, išbrėžė sa
vim matematikos spėjamąjį ketvirtąjį išmata
vimą ir išvydo bočių vėles, tas, kurios sudarė 
visą jo būdą ir vedė tais, o ne kitais veiksmo 
takais. Lyg vaikas (bet jau subrendęs ir sąmo
ningas vyras)4š Ožkabalių čia pro Ančia, čia 
pro Vidgirį, pro Pajevonio, Kaupiškių, La- 
bynų piliakalnius, neskubėdamas, bet ir nesu
stodamas, pasileido po visą tėvynę, kur kalnai 
ant kalnų, o ant tų kalnų kalnai ir maži kal
neliai, kur lygūs laukai, ten, kur Nemunas 
banguoja ir palei Birštoną daro kilpą. Ak, 
ant tautos kaklo ne Nemuno, bet kartuvių 
kilpa buvo užnerta ir vis , labiau smaugė. Nėr 
ko laukt atidėt, tik šaukimas girdėt:

— Vyrai, pajudintam žemę!...
Tą naktį dr. J. Bašanavičius Prahoj pasi

rašė ir per Ragainę iš Prūsų ir Didžiajai ir 
Mažajai Lietuvai, viso pasaulio lietuviams, 
pasiuntė operatyvinį įsakymą:

— Su Aušra pradėti puolimą!
Gegužės mėnesį Flensburge (atseit, ištrem

tyje, arba viename naujo mūšio už savą Lie
tuvą barelyje) palaidojom pirmosios nakties 
be ryto kovų veteraną a. a. Martyną Jankų. 
Užversdami paskutinįjį anos epochos puslapį, 
bent paviršutiniškai sumestame visas išlaidas 
ir pajamas, pasverkime kapitalą, su kuriuo 
pradedame dienas, jau einančias ir dar atei
siančias.

• Kas ta Aušra? Vaižganto žodžiais, visas 
„Aušros“ komplektas nesudaro ir žąsies kup
sto, tai už KSfitičką plonesnis rinkinėlis. Bet 
jos sprogstamoji galia buvo tvirtesnė neg 
atomus skaldant. Maskva tąsyk' labiau už 
Hiroshimą nustebo. Numarintasai Lozorius 
keliasi, — be abejojimo, šitaip klykė caro 
„činauninkai“. „Aušra“ nebuvo dar revoliu
cija ar sukilimas, tačiau, kaip žmonijos ir 
tautų kovų už laisvę istorija moko, maišto 
sėkla yra nemirtinga. Iš „Aušros“ kilo „Var
pas“, po to „Tėvynės Sargas“ ir kiti periodi
niai leidiniai, kurie po daugelio metų prisidėjo 
prie Didžiojo Vilniaus Seimo sušaukimo, — iš 
lėto eita prie Vasario 16. Atskleiskime „Auš
ros“ Nr. 1 „Priekalbą“:

„Juk ir mes esame tokie pat žmonės ir 
norime visomis teisėmis, priklausančiomis vi-’ 
sai žmonijai, lygiai su mūsų kaimynais nau
dotis“. Toliau: „Laimingesnio laiko Lietuvai 
ateinant belūkuriuodami, turime patys rūpin
tis savo dabarnykščiais reikalais; kūniško 
maisto nestokodami, pirmučiausiai turime 
rūpintis dvasios šviesa. O šis,šviesos skleidi
mas yra didei svarbus dalykas“.

Skleistame kitus „Aušros“ Nr. Nr. Pvz., 
1883 m. „Austos“ Nr. 3 rašoma: „Mes pra
šome ir raginame savo brolius — kuriump 
mūsų žodžiai daeis — kad iš kožno valsčiaus 
būtų siunčiamos maldos gromatos p. mini- 
steriui apie daleidimą mums spausdinti 
mūsų knygas pagal senovišką būdą“.

1883 m. „Aušros“ Nr. 4 pastebima: „... su 
sunaikinimu kalbos išnaikinta tapo ir seno
vės Lietuvos dvasia: kalbai ir dvasiai suny
kus, nuvargo ir visa mūsų giminė. Šios 
dienos apjakimas vienų, užsikietėjimas kitų 
dėl savo pavargusios tėviškės, nenumany- 
mas ir nesupratimas reikalų savo giminės, 
užmiršimas praeitinės ir garbingi} sentėvių 
— tai yra vaisiai, kurie ilgą metų eilę 
sirpo...”

„Aušra“, tiesa, vienur kitur užuominom 
rašė, kad „mes visuomet esame vierni vieš
pačiui ciesoriui“, tačiau tai nebuvo tikslas 
pats savyje, o priemonė: 1) maištui legali
zuoti ir 2) į sąjūdį pasyviesiems ir ne taip 
greit į naujumą linkusioms įtraukti. Dr. V. 
Kudirka kalbėjo žymiai griežčiau, bet jau 
tada ir tautiečių ausys ir akys buvo drąses
nės. „Aušra“ laužė pirmuosius ledus. Pvz., 
skaitome apie „Medegą statant trobas“ ir čia 
pat: „Aplink pušynas, senas ’ kaip Lietuva, 
ūžia ir į širdį lietuvio šneka, apsakinėdama's 
jam senovės dejas, kokių senovėje būta, 
kaip žemė mylėta ir nuo svetimos vergystės 
ginta. Kas tą bylą visiškai supras ir kitiems 
apsakysV

Dr. J. Basanavičius pirštu prikišamai 
pabrėžia: „Kaip kiekvienas žmogus, atsimin

damas savo gyvenimo bėgį, atsižiūrėdamas 
atgalios, mato ir numano, kas jis yra buvęs 
ir kuomi tapęs, supranta, dėl kokių savo 
ypatybių jis tapęs toks, o ne kitoks: taip ir 
visa mūsų giminė turėtų atminti ir pažinti 
praėjusį laiką ir visus laimingus ir nelai
mingus atsitikimus, kurie , šiokiu būdu pa
darė mūsų tautą tokią, kokią šiandie regime, 
ir ją pavedė tiems vargams, kuriuose gyve
name“.

Ir kas tie Aušrininkai? Vaižgantas litera
tūros paskaitose sako: ...... į Prūsinės „Auš-'
ros“ krikštatėvius turi pretenzijas susiprąp- 
tančios Lietuvos septyniuos miestuos gyvenę 
vyrai: A. Vištelis,‘dr. J. Šliūpas, dr. J. Basa
navičius, M. Jankus, J. Mikšas, M. Šernas, 
M. Davainis-Silvestraitis, Jnž. P. Vileišis, 
J. Miglovara. Drezdenas (gal ir Poznanius), 
Maskva, Petrapilis, Ryga, Klaipėda, Tilžė ir 
Ragainė — lygiai septyni miestai turi teisės 
savintis „Aušros“ gemalą. Ir jei nė vieno 
jų „Aušra“ nebuvo tikroji duktė, tai drąsiai 
gali pasakyti, visų jų įdukra. Visas lietuvių 
visuomenės organizmas jau buvo tautinės 
kultūros priruoštas pasitiekti būtinąją jos 
dvasios reikalams priemonę — laikraštį. Jo 
būtinumą visi jautė. Dėl to rūgo pukšėjo 
šen ar ten, net visai nesusitarus. Štai, dėl 
ko visi naują laikraštį taip mielai priėmė, 
lyg giminę. O kad laikraščio idėją, fermen
tavo ne D. Lietuvoje, bet svetimuose mie
stuose ar kur pakraštyje, tai tik dėl to, kad 
rusų administracija per rūpestingai buvo 
Lietuvą išvaliusi nuo jos inteligentų. Nieko 
tai, matome, nepadėjo. Lietuvos šviesuoliai 
ir į tolimąją Rusiją ir visur kitur nešės sa
vo kvapo“.

Vaižganto išsireiškimu, visiems jiems ačiū 
už patį rankos prie didelio darbo kyšteęė- 
jimą, atseit, už tinkamą epochos ir jos rei
kalų supratimą, už sprendimų drąsą. 1878 m.

Klausimas, verias didelio dėmesio
Nebe pirmą kartą gaunu iš tautiečių-pa- 

bėgėlių laiškų, kuriais prašoma parūpinti tą 
ar kitą lietuvišką knygą bei kitokį leidinį. 
Deja, tik retais atsitikimais pavyksta prašo
mą knygą sumedžioti. Dažniausia tenka atsa
kyti, kad leidinio nesurandama.

Joks rimtesnis intelektualinis darbas be 
knygos neįmanomas. Nesunku suprasti, jog 
pabėgėliai-kultūrininkai, neturėdami literatū
ros, pasmerkti merdėti.

Štai citata iš vieno laiško, kurio autorius 
yra nemažai nusipelnęs lietuvių kultūrai:

„Iš šio laiško vaizdžiai matysite, kokioj 
trągingoj padėty yra atsidūrę mūsų kultūros 
darbininkai. Man sunku įsivaizduoti, kaip 
mes humanitarai turėsime dėstyti steigiama
jame Pabaltijo universitete, būdami veik be 
jokios literatūros. Kaip gaila, kad laiku ne
buvo susiprasta kokioje nors „saugioje šalyje“’, 
kaip Šveicarija ar JAV, įsteigti lietuvišką 
bibliografinį institutą, kur būtų buvę renka
ma visa Lietuvoje ir iš viso lietuvių kalba vi
same pasaulyje išeinanti periodika ir visos 
lietuviškos knygos bei knygos apie Lietuvą. Ar 
pasimokysime iš to ateičiai?!“

Estai apie lietuvių menų Baden-Badeno 
parodoj

Žymi estų literatūros ir meno kritikė Mali 
Jurmą, apžvelgdama meno parodą Baden-Ba- 
dene, apie lietuvių meną šitaip rašo:

„Iš lietuvių tapytojų krinta į akį savo įdo
mumu Galdikas ir Kasiulis. Spalvingos Gal
diko ekspresijos — jo ryškių spalvų temperos 
— peizažai yra originalus pasaulis; jie žavi 
mus savo fantazijos turtingumu ir kartu jie 
yra giliai lietuviški. Dailininkas valdo tempe
ros techniką savarankiškai ir yra iiuostabus 
koloristas.

Jaunas dailininkas Kasiulis yra daug ža
danti pajėga ir jo pastelinės tapybos kūriniai 
„Motina su vaiku“ ir „Pas dailininką“ stebina 
mus savo minkštais tonais, skoningu koloritu 
ir architektonika. Pirmas iš jų yra sukurtas 
subtiliuose mėlynuose tonuose, antras puiki 
raudonų ir violetinių tonų kompozicija. Jo 
eksponatai neabejotinai priklauso prie geriau
sių parodos darbų.

Negalima nepaminėti dviejų Petravičiaus 
primityviškų, senas liaudies meno tradicijas 
atgaivinančių tapybos darbų, kurie yra sukurti 
rimtai ir įtikinančiai. Staneikos moters alie
jinis portretas iškrenta iš lietuvių eksponatų 
rėmų savo banališkumu ir gadina bendrai jų 
labai skoningą ekspozicija bei atrinkimą.

Grafikai Petravičius ir Augis reprezentuoja 
primityvistų medžio raižinių stilių, ypač pir
mas jų, kuris pagrindinius elemcr'us savo 
tematikai ir stiliui semia iš seno lietuvių 
liaudies meno. 

vokiečiai mokslininkai mūsų tautai užgie
dojo pakasynų giesmę: „Lietuvių kalba 
viena svarbiausių mokslui kalbų veikiai 
slenka į pražūtį. Drauge su ja žus ir savo
tiškumas tos tautos, kuri ilgą laiką vieš
patavo Europoje, žus taip pat ir papročiai, 
padaviinai, žus jos poezija“ Žus, vadinasi, 
kol proga dalintis palikimu, prisidėti „prie 
išlaikymo nors tikro vaizdo to, kas, einant 
gamtos teisėmis ir gyvenimo vystymusi, 
turi pražūti“. Aušrininkai atgaivino ir suvi
suotino M. Daukšos tiesą, kad gimtoji kalba 
yra vienybės ryšys, tautybės motina ir pilie
tybės tėvas.

Čia prisimintina periodinės spaudos Lie
tuvoje kilmė. Ji yra iš 18 amž. 1737 m. Lie
tuvos jėzuitai Paškauskas ir Paprockis uži- 
niciavo Vilniuje politiškus — istoriškus ka
lendorius. Vėliau Vilniaus jėzuitai, kalen
doriais nebesi tenkindami, 1760 m. išleidžia 
„Kurjer Litewski“, kur, be vyriausybės ži
nių, buvo apsčiai užsienių informacijos. Tas 
laikraštis pakeitęs vardą ir kalbą ėjo iki 
1914 m. 1804 m. išėjo „Gazeta Litewska“,
1831 m „Rocznik Litewski“ ir kt. Šitie lai

kraščiai, aiškų, mūsų tautos reikalus vertino 
pagal savo interesų prizmą. Lietuvių kalba 
periodinė spauda (kaip ir pirmoji lietuviš
koji knyga) pradėta M. Lietuvoje. Tai
1832 m. Tilžėje išėję Pričkaus Kelkio „Nu
sidavimai apie evangelijos praplatinimą tarp 
žydų ir pagonių“. Pats vardas rodo, kad jie 
nuo kirchės programos nenutolo. Aišku, 
„Nusidavimai“ už „Intelligenzblatt fuer Lit- 
tauen“ (Prūsų/valdžios leidinys nuo 1812 m.) 
buvo vertingesni jau tuo, kad buvo leidžiami 
sava kalba. Jie buvo gotišku rašmenų, D. 
Lietuvos lietuviui neprieinami. D. Lietuvoje 
periodinių leidinių lietuvių kalba tradicijas 
pradėjo L. Ivinskis savo „Metskaitliais.“ 
Maža kuo (nebent kas kartas labiau į akluo
sius bėgius nukreipiama tautybe) „Nusi
davimus“ prašoko Kuršaičio „Keleivis iš 
Karaliaučiaus“ (1849 m.), „Lietuvininkų Prie- 
telis“, „Pasiuntinybės laiškelis“ ir kt. „cei- 
tungos“.

Deja, praeties jau nebegrąžinsi ir padary
tų klaidų nebeatitaisysi. Lieka betgi susi
rūpinti ateitimi.

Laiško autorius kelia mintį, kuria jau 
anksčiau esu domėjęsis. Tektų pagalvoti, ar 
būtų galima telkti krūvon bent tuos leidinius, 
kurie išleidžiami emigracijoje. Be abejojimo, 
geriausia vieta centraliniam bibliografiniam 
institutui užsienyje būtų Amerikos Jungtinės 
Valstybės. Tačiau Amerika ne visiems priei
nama. Būtų naudinga turėti biblioteką ir 
Europoje. Atrodo, kad dėl įvairių priežasčių 
(nepaskutinėje vietoje būtų grynai geografi
nės padėties argumentas) geriausiai tam tiktų 
Šveicarija.

Būtų malonu, kad besidomintieji asmenys 
bei organizacijos tą klausimą pasvarstytų. 
Neabejoju, kad taip pat laikraščių skiltys bus 
tokioms diskusijoms pritinamos. Iš jų gal 
paaiškės, kokiu būdu šią mintį galima būtų 
įgyvendinti.

Šių eilučių autorius mielai sutiktų talki
ninkauti, jei būtų, einama prie to sumanymo 
realizavimo.

Bern, Karl Spittelerstr. 22.
Dr. A. Gerutis

Ryškiausias lietuvių grafikas Jonynas yra 
pasiekęs meistriškos technikos medžio gra
viūros srityje ir yra kiek artimas estų grafi
kams Mugasto ir Laigo. Prancūzai yra išnau
doję jo talentą ir užsakę jam iliustracijas vie
nam P. Merimėe veikalui, iš kurių 4 paro
doje yra išstatytos.

Moderniškosios skulptūros srity Lietuvą 
reprezentuoja Kašuba medžio relief u — mo
ters figūra.

Lietuvių liaudies mene atsispindi tas am
žių liūdesys, kuris yra tautos kovų ženklu, tas 
gilus religinis misticizmas, kurio geriausiu 
reiškėju yra parodoje išstatyti, seni dievukai 
ir medžio raižiniai. Tragiško jausmingumo pė
dų mes randame ir lietuvių liaudies tekstilės 
eksponatuose, kurie pasižymi savo spalvų tur
tingumu, savo tamsiais tonais ir geometriš
kais motyvais.

Nors išstatyti lietuvių tapybos darbai yra 
sukurti svetur, bet jie pakankamai atvaizduoja 
lietuvių tautinio meno jėgą'S („Eesti Rad“ 
Nr. 22). Išvertė a. r.

Dar dėl parodos Baden-Badene.
„Mūsų Kelio“ š. m. birželio 20 d. Nr. 24 

(33) buvo tilpęs p. V. Rimvydo straipsnis 
„Songau paroda į Paryžių“. Autorius, plačiai 
apžvelgdamas Songau parodo® trūkumus ir 
teigiamumus, vienoje vietoje sako: „Pasta
ruoju metu atėjusios žinios apie šios parodos 
dalies perkėlimą į Baden-Badeną, vėliau net

Stasys Santvaras

Vėjo draskomi, į orą kyla rudeniniai lapai 
Ir krenta nukrenta į upę...
Negrįš jie niekad ant šakų žaliuot ir žaisti,
Ir paukščiai negiedos jiem, medžiuosna nu

tūpę ...
O, širdie, ir tu audrų palaužta ir suminta,
Kur prisiglausi kitą naktį?------
Ar rasi gyvą žmogų tu gimtoj pakrantėj, 
Ar kelią į tenai galėsi dar atsekti?...
Kurgi neša rudenio migloj paskendus upė 
Nukritusį ir nusigandusį lapelį? — 
Tiktai į nežinią, akim nematomą, 
Į šaltą nebuvimo šalį..
O tėvyne, verkianti Motule,
Ar man tavon šalelėn jau neteks pareiti?
Ar ir mane, kaip lapą nudrėkstą,
Palaidos ta audra kur nors nežinomoj paš

laitėj?
Ak, nenoriu sielvartan ir liūdesin įkristi — 
Jie šaltesni už rudeninę upę!
Bet ką daryt, kad su gerom žiniom gegulė 
Po mano langu vis netūpia?...

Ir pasklido garsas po Lietuvą plačia... 
„Aušra“ iškėlė visai naujas gaires, tatai — 
per spaudą į laisvę. Atitiko kirvis kotą. Ne 
„Aušra“ skaitytojų, bet skaitytojai „Aušros“ 
laukė. „Aušra“ vyskupo Motiejaus pradėtus 
burti knygnešius perėmė ir pratino organi- 
zuotesniam ir lankstesniam darbui.

J. Miglovara „Aušrai" pasirodžius rašė: 
„Mes lyginai mylime žemę tėvų mūsų, kaip 
ir viską, kas mums prideri, su kuo suau
gome į vieną kūną, nuo ko kad atsitiktų 
kokią dalelę atskirti, susopėtų kūnas ir iš 
nejučių paleistumėme balsą, ant kurio ne 
tik žmonės, ir gyvuliai pažintų, jog gamtoje 
atsitiko skaudi netvarka“. „O duok, Dieve, 

(Pabaiga 7 pusi.)

I į Paryžių..." O baigdamas savo straipsnį, au
torius dar kartą pabrėžia, kad „girdėti, paro
da numatoma perkelti ir į Paryžių“.

Nenorėdamas mažinti Šongau lietuvių ge
rų norų, jų pastangų, o taip pat ir atsiektų 
didelių laimėjimų organizuojant Songau paro
dą, davusią gražiu rezultatų, vis dėlto randu 
reikalingu pareikšti, kad Bąden-Badeno pa
roda buvo organizuota visai atskirai ir kitų 
asmenų, negu paroda Songau. Todėl p. Rim
vydo pareiškimas apie Songau parodos dalies 
perkėlimą į Baden-Badeną neatitinka tikre
nybės. Galima tarti, kad p. Rimvydą suklai
dino tas faktas, jog Baden-Badeno parodos 
rengėjai iš savo surinktų eksponatų paskolino 
Songau parodai 102 eksponatus, o vėliau iš 
Songau atsiėmė tik 16 eksponatų.

V. K. Jonynas

Dail. J. Mackevičiaus 
darbų paroda

Kartu su šimtais ir tūkstančiais kitų karo 
tremtinių, iš Lietuvos į Vakarus pasitraukė ir 
dailininkas Jonas Mackevičius, žinomas gam
tos vaizduotojas ir istorinių paveikslų kūrė
jas. Šiuo metu dail. Jonas Mackevičius gy
vena Hechingene (netoli Tiubingeno) ir in
tensyviai dirba savo pamėgtoje meno srityje 
— tapyboje. Per dvejis emigracijos metus 
dail. Jonas Mackevičius, kad ir patyręs skau
dų moralinį smūgį (praėjusių metų pavasarį 
mirė jo žmona) ir nebodamas visokių sun
kumų bei nepriteklių, tvirtai tebelaiko savo 
rankose teptuką ir kuria naujas dailės verty
bes. Gyvendamas svetur, dailininkas nutapė 
kelis šimtus paveikslų — gamtovaizdžių, etiu
dų. Deja, šių darbų didesniąją pusę prarado, 
prarado ne tarp degančių ir griūvančių mie
stų mūrų karo metu, bet „taikos metais“ — 
persikeldamas gyventi į naują vietą... Kad 
ir netekęs šių vertybių, Jonas Mackevičius, 
Tiubingeno UNRRA-os vadovybės iniciatyva 
ir parama, apie liepos 20 d. Tiubingene ati
daro savo darbų parodą, kurioje išstato per 
160 darbų. Iš išstatomų paveikslų bendro 
skaičiaus, 35 darbai yra didesnio masto Lie
tuvos ir Italijos gamtovaizžiai ir apie 120 ma
žų etiudų, kuriuose vaizduojama svetima ir 
nesvetinga Vokietijos gamta...

Drauge su J. Mackevičium, toje parodoj 
keliolika grafikos darbų išstato Bronius Mu
rinas, jaunosios lietuvių dailininkų kartos at
stovas. •

Parodai Tiubingene užsidarius (ji bus at
dara apie dvi savaites), vėliau ją numatoma 
perkelti į Konstanzą ir Ravensburgą.' Kiek 
teko sužinoti, šiose vietovėse prie minėtų 
dviejų dailininkų su savo darbais numato pri
sijungti dar keli dailininkai, k. t.: Adomas 
Varnas, Adalbertas Staneika, .Bagdopas, A. 
Vaičaitis ir. kiti šiuo metu gyveną Wiurtem- 
bergo krašte mūsų dailės meisteriai.

V. Audra
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Ryškiosios asmenybės
Paul Reynaud

Dideliame skaičiuje Prancūzijos politinės 
inteligencijos atstovų randame labai mažo 
ūgio, siaurų akių, stačios kaktos ir kinietiš- 
kos veido išraiškos politiką Paul Reynaud. 
Su jo atėjimu į antrąjį Steigiamą Seimą pa
sklido daug mistikos apie jo gyvenimą, darbą 
ir karjerą, pasibaigusią 1940 metais pirminin
kavimu „Prancūzijos nelaimėmis“, vėliau — 
1944 metais — uždarytą Oranienburgo lage
ryje ir dabar — 1946 metais — vėl prasidėju
sią „dešiniosios opozicijos“ lyderio garbe ... 
Šis mažasis žmogus su Stačiais ežio plaukais, 
lyg pasiskolintais iš mūsiško Voldemaro, pri
klauso Alpių kalnams: jis gimė 1878 metais 
spalių 15 d. vienuolikos šimtų metrų aukštu
moje, viename Alpių slėnyje. Gimęs ir lai
piojęs kalnuose, P. Reynaud atsinešė iš jų 
gyvenimam drąsą, išdidumą, riziką ir, apskri
tai, elegantišką prancūzo dvasią. Vos pasie
kęs 16 metų jaunasis Reynaud nebepasiten- 
kino Alpių vaizdais ir išskubėjo keliems me
tams į Angliją, iš kur parsivežė gerą anglų 
kalbos mokėjimą, angliško gentelman’o ma
nieras, aristokratinį galvojimą ir jausrrią, jog 
jis priklauso aukštesnei buržuazijos klasei.

Prieš pradėdamas politinę karjerą, P. Rey
naud pamėgino laimę advokato togoje. Pa
sisekimas buvo didelis, bet kad jis būtų dar 
didesnis, Reynaud iškeliavo aplankyti pasau
lį. Pradėjęs nuo Pietų Amerikos, per Meksi
ką, Šiaurės Ameriką, Japoniją, Kiniją, Man- 
džūriją, Sibirą, Rusiją ir Vokietiją — sugrį
žo atgal į Paryžių ir vėl įsivilko į advokato 
rūbų. Bet prasideda karas 14-tų metų, ir P. 
Reynaud išvyksta į frontą. Atlikęs savo pa
triotinę prievolę, jis pasiūlo savo kandidatūrą 
į parlamentą Žemųjų .Alpių departamente. 
Didele dauguma jis išrenkamas, bet nuo pir
mos dienos, kai jis įžengė į parlamentą, at
siskyrė jo mandatas nuo jį rėmusių balsų: P. 
Reynaud atsisakė remti socializmą, kurios bu
vo taip madoje Z. Alpių departamente. Už 
šį rinkikų valios negerbimą P. Reynaud bu
vo nubaustas...: 1924 metais jis rinkimuose 
pargriuvo. Tada Reynaud visiškai nusiėmė 
Skraistę ir pradėjo smarkią kampaniją prieš

„kairiąją ideologiją“, kampaniją, kurią jis ve
dė keturis metus visu įniršimu ir visomis

• priemonėmis. 1928 metais Paryžiuje, biržos
♦ kvartale, jis išrenkamas vėl į parlamentą, ir 
nuo to laiko jis neapleidžia savo kėdės deši
niame sparne.

Besiartinant didžiajai ekonominei krizei, 
P. Reynaud buvo pakviestas Tardięu kabi
nete užimti finansų ministerio portfelį 1930 
metais. Po vienų metų jis jį išmainė į kolo
nijų ministerio rūpesčius ir čia vėl savo vei
kla išsiskyrė iš ankstybesnių kolegų tarpo. 
Šalia didelio .ir talentingo kolonisto maršalo 
Lyautey, P. Reynaud susidarė sau aukštą gar
bę kolonialinių problemų vertingu suprati
mu. Pats Lyautey buvo apglušintas to ma
žojo ministerio drąsa ir kartą viešai apie jį 
pasakė: „Šis mažiukas yra kažkas didysis“.

Kai P. Reynaud nebuvo ministeriu, tai jis 
buvo puikiu advokatu ir aptarnavo Paryžiaus 
aristokratinę klijentūrą: artistus, pramoninin
kus, direktorius... ir beveik visus kitus ti
tuluotus asmenis. Jo laukiamasis buvo pri
grūstas elegantiškų ponių, ieškančių pagal
bos ... ištuokos reikalais.

Karas jį pašaukė į ministerio pirmininko 
vietą. Bet toji vieta buvo nelaiminga. Pran
cūzijai buvo lemta kapituliuoti P. Reynaud 
akivaizdoje. Šis „didysis mažiukas“ negalėjo 
suderinti tokį greitą ir taip lengvą Prancū
zijos pralaimėjimą su prancūzo dvasios iš
didumu ir atsisakė kapituliuoti, reikalauda
mas, kad vyriausybė persikeltų į kolonijas ir 
toliau tęstų karą šalia Anglijos. Bet ši drąsi 
ir labai rizikinga mintis atsimušo į ministe
riu daugumą, ir P. Reynaud perdavė „nelai
mės“ vairą Petainiu, maršalui ir Verdeno gy
nėjui, tauriam kariui ir ištikimąjį prancūzui, 
bet... bet nestipriam politikui.

Yokiečiams atėjus Prancūzijon, P. Rey
naud nuėjo į kalėjimus ir į lagerius. Ten jis. 
išbuvo daugiau kaip ketveris metus. Kalė
jime jis pasirinko draugais Voltairą, Shak- 
spearą ir Raciną. Be pertrūkio 'skaitė pir
mojo filosofijos žodyną, antrojo dramos vei
kalus ir deklamavo trečiojo eilėraščius. Kad 
nepamirštų istorija, ką jis padarė Prancūzi
jai ir Europai, P. Reynaud kalėjime parašė 
dviejų tomų knygą „Prancūzija išgelbėjo Eu
ropą". Jos dar niekas nėra matęs, bet greit 
jau pasirodys.

Ir štai P. Reynaud, po tiek avantiūrų, rim
tų politinių uždavinių ir po tiek paniekos va
landų, vėl sugrįžo iš Oranienburgo į naują 
Prancūzijos gyvenimą ir kiek apsižvalgęs vėl 
atėjo į parlamentą... Atėjo, kaip „Paul Rey
naud“, visu savo išdidumu ir užėmė vietą 
taip, kaip kadaise grafas Mirabeau Liudviko 
XVI akistatoje. Su Reynaud atėjimu dešiny
sis sparnas St. Seime susilaukė stiprios as-

menybės, o pozicija — labai kandaūs, gerai 
apsišvietusio ir. savo arnotą puikiai pažįstan
čio politiko, kurio nenublefuosi jokiais Šu
kiais, jokiomis citatomis ir jokiais skaičiais. 
Kaip seniau, taip ir dabar dažnai pasigirs 
tribūnoje jo tirštas kubilinis balsas, skelbiąs 
ūkinį liberalizmą ir revoliucinį, bet ne revo
liucinį Prancūzijoą, Europos ir viso pasaulio 
progresą. v.

Tiubingenas - centras
. ant Nekaro

Retas kuris lietuvių tremtinių nebus gir
dėjęs Tiubingeno vardo. Čia nuo pereitų me
tų rudens susispietė apie 600 lietuvių, pusė 
jų — akademinė jaunuomenė. Nenuostabu. 
Tiubingenas — senas universitetinis miestas, 
Alma Mater čia įkurta 1455 m. Rudenį, ati
darius visus fakultetas, studentai bei abitu
rientai čia plaukė kasdien dešimtimis ir štai 
apie Kalėdas studento 'pažymėjimą1 nešiojosi 
apie 290 lietuvių.

Bet grįžkime prie paties miesto. Jis — ne
didelis. Prieš karą buvo 29 tūkstančiai, dabar 
bus apie 35 tūkstančius gyventojų. Svarbiau
sia, sveikas nuo bombų, jei neskaityti trijų 
namų centre ir prekių stoties aplinkos. Mat, 
Tiubignenas ne tik universiteto, bet ir įvairių 
klinikų centras, o kaip tokiam paskutinėmis 
karo dienomis pavyko išsikovoti neginamo 
miesto teises. Graži gamta, Nekaras bei švel
nus pietų Vokietijos klimatas irgi patrauklūs 
veiksniai,’ turėję įtakos į tremtinių kūrimąsi. 
Šį tą reiškė ir patogi geografinė padėtis bei 
užsienių artimumas. Tad ligi vėlyvo rudens 
vis čia kėlės lietuviai. Daugiausiai studentai 
— jiems lengviau ir su įsikūrimu. Jei esi 
imatrikuliuotas — gauni teisę gyventi mieste.

Reikia žinoti, kad čia įprastinio lagerio nė
ra. Visi samdosi kambarius ar butus pas vie
tinius gyventojus — švabus. Taigi, lietuviai 
čia gyvena kas sau ir nerasime čia to vie
ningo, verdančio gyvenimo kaip kitur. Nors 
lietuvį mieste sutikti nesunku, tačiau norė
damas pamatyti norimų sutikti žmonių turi 
vargti, teiraudamasis jų adresų pas komiteto 
prieškambary sutiktus žmones ar valgyklos 
pietmečio erzelyje.

Taip, komitetas ir UNRRA-os valgykla tai 
dvi vietos, kuriose yra vilties pamatyti., bent 
pusę kolonijos atstovų, ypač studentų. Lust- 
nauertor 4 (buv. Hindenburgplatz) — lietuvių 
organizacinis centras. Čia 3 mažuoše kamba
riuose telpa konsulatas ir abu komitetai — 
Wiurtembergc apygardos ir vietos apylinkės. 
Čia nuolat maišosi pravažiuojantieji, čia vis 
kas nors tvirtina dokumentus ar teiraujasi 
užsienio pasų (dabar parūpinami tik Ziuricho 
konsulato) ar, pagaliau, ieško giminių. Kon
sulas dr. Trimakas nuolat palaiko kontaktą 
su vietos ir Baden-Badeno prancūzų karine 
valdžia. Lankytojų mėgiamas spaudos kam
barėlis — čia lietuvišką spaudą gauni į trečią 
dieną jai' išėjus. Spauda ar vadovėlių pri
kimštais portfeliais nešini čia dažnai susitin
ka seni pažįstami ar prieteliai. Čia ir bus 
vienas čionykštis kolonijos bruožas — komi-' 
teto kuluaruose juodosios rinkos mėgėjų ne
sutiksi, kaip tat esti kitur. Tas pats ir dau
geliui svetimųjų žinomoje valgykloje. Ak, ta 
valgykla! Apsaugok Viešpatie! — neretas 
svečias ją keikdavo teisingai. Ligi š. m. ba
landžio m., kol ją perėmė UNRRA, net per 
ištisus 10 mėnesių valgyklos klijentai — „šla
pio“ maisto ėmėjai buvo maitinami aiškiai 
prastai. Lėkštė makaronų ar batvinių pietums 
ir vakarienei — tai viskas. Be to — aplinka. 
Apie 10 riebių švabių išsirikiavusios aptar
nauja klijentus šaukštu, padažu, bulvėmis, na 
ir ironišku žvilgsniu. Nėra malonus moraliai 
dalykas panašiai būti aptarnaujamam. Bet — 
ką padarysi. Užtat dabar džiaugiamasi, kad 
UNRRA energingai ėmėsi ‘ tvarkyti maitinimo 
reikalus ir valgyklos maistas jau žymiai pa
gerėjęs. Pakanka jau vienos kortelės ir ne
betenka eiti slidžiais keliais ... Taip pat guo
džiamas!, kad sriubos pilstymas ir virtuvės 
personalas iš švabų ar italų rankų kada nors 
pereis į lietuviškas.

O tas pozicijas lietuviai jau pamažu už
kariauja. Štai jau kelintas mėnuo patys lietu
viai savoje krautuvėje išsidalina vad. sausą 
davinį, dėl aiškaus apsileidimo 10 mėnesių 
leidę šeimininkauti vokiškos virtuvės patar
nautojams. Bet — ir čia įdomus reiškinys. 
Kai anksčiau dėl prasto maisto valgykloje 
žmonės metėsi į sausą davinį, dabar vyksta 
atvirkščiai ,— sakoma, per maža esą 150 gr. 
duonos, 40 gr. makaronų, 20 gr. sviesto, 25 gr. 
žirnių dienai.

Maisto problemų vis kamuojami Tiubin
geno lietuviai nepamiršta dvasinių reikalų. 
Tik čia tie reikąlai sunkiau pastebimi, jie, 
sakytume, labiau kabinetinio pobūdžio. Vei
kia nedidelė, J. Bakaičio vadovaujama gim-. 
nazija, yra skaudai, rudenį buvo gražiai pa
sirodęs liaudies universitetas. Geros sąlygos 
mokslo darbams — universiteto biblioteka, 
turtingi seminarai. Nenuostabu, kad čia įsi
kūrę ir nemaža profesorių. Kai kurie jų (Sa
lys, Skardžius) dėsto ir universitete. Yra bū
relis ir rašytojų bei žurnalistų. Čia rašytojų 
draugijos valdyba, Tiubingeną .savo centru 
pasirinko ir naujoji žurnalistų s-gos valdyba. 
Nepavykus išleisti jokio spaudos organo, vie
tos žurnalistai ketvirtadieniais senojo univer-

siteto patalpose ruošia spaudos popietes — 
bent tokiu būdu tenkinamas žinių badas. Čia 
įsikūręs Raudonojo Kryžiaus centras, vado
vėlių ir kt. knygų leidykla ir kt. — visa tai 
šiam miestui teikia tam tikrą svorį lietuvių 
bendruomenės gyvenime. Kaip ir kitur, ir čia 
lietuviai sudarė hpylinkės^ teismą — politinio 
atspalvio įgijusi vad. studentų byla, atrodo, 
ilgesnį laiką jaudins koloniją ir ypač mūsų 
akademikus. *

Beje, dar dėl studentų. Į vasaros semestrą, 
gegužės 2 d. prasidėjusį, pateko vos 20 su vir
šum naujų studentų — kpie tiek pat senųjų 
buvo išbraukta. Vokiečių vadovybė turi aiš
kią tendenciją dar mažinti lietuvių skaičių 
universitete. Turi iš dalies ir tiesos. Nemaža 
yra tokių studeųtų, kuriems rūpi tik pažymė
jimas ir studentui teikiamos lengvatos. Stu
dijos neaktualu. . Tuo tik užkertamas kelias 
pakliūti į universitetą, pav., naujiesiems abi
turientams. Reikia atsiminti, kad galimybė 
studijuoti užsieny, ypač kai esama stiprių 
mokslų pajėgų bei modernių klinikų (tai lie
čia ypač medikus), yra didelės laimės dalykas 
ir būtų nedovanotina tai visu rimtumu neiš
naudoti, nepaisant nors ir sunkių moralių są-’ 
lygų. Ta <proga pridurtina, kad Tiubingene 
esama apie 30 doktorantų — jų bent pusė 
dirba rimtai.

Į kultūrinio akiračio plėtrą turi nemažos 
įtakos ir kultūriniai parengimai bei šiaip pra- 
męgos. Patys lietuviai čia daug iniciatyvos 
nerodo. Gal dėl to, kad kai kurie mūsų me
nininkai, net vietos chorą palikę Dievo va
liai, išvyko kitur laimės ieškoti. Užtat po ru
denį bei žiemą buvusių kelių koncertų bei 
literatūros vakarų, dabar ramu. Gegužės ir 
birželio mėn. įvykę Visbadeno ansamblio, 
gražiai praėję pianistės G. Leonienės ir sol. 
Liepo koncertai buvo išimtis. Net ir Mikulskio 
ansamblis, netoli Tiubingeno įsikūręs ir žie
mos metu gelbėjęs tiubingiečių prestižą meno 
srityje, dabar nebekelia čia kojos. Užtat lau
kiama naujų gastrolių — pianisto A. Kupre
vičiaus, Dilingeno J. Štarkos vyrų choro ir kt.

Į vietos meno jėgų sustingimą gal turi įta
kos ir itin gyvas miesto kultūrinis gyvenimas. 
Užteks paminėti, kad čia per savaitę įvyksta

Ar mažosios...
(Pradžia 3 pūsi.)

Tai buvo Otomanų imperijos griuvimo pa
vyzdys. Kas atsitiko su Habsburgų imperija 
Auštro-Vengrija, kuri turėjo aprėpusi tautų 
konglomeratą — visi žinome. Jos nebėra. Yra 
tik sunkiai kvėpuojanti, kukli, bet padori 
austrų valstybė.

fr dar visai neseniai Hitleris žiauriai mė
gino sukurti milžinišką germanų imperiją, 
pavadintą

„Naujoji Europa“.
Hitleris vartojo senai žinomus ir iš dalies 
naujai išrastus — „patobulintus“ tautų nai
kinimo — žudymo metodus. Badu marino, 
šaudė, degino, korė, nuodijo, gyvus į žemę 
užkasinėjo — rodėsi (bent jam), kad darbas 
bus taip „švariai“ atliktas, kad nebus nei kam 
nei apie ką kalbėti. Bus vien tik vokiečiai ir 
Naujoji Europa. O kas iš tikrųjų atsitiko? 
Vietoje Naujosios Europos atsirado 4 zonos. 
Vadas nusižudė. Žudymo teorijų kūrėjai ir jų 
vykdytojai sėdi Niurnbergo kaltinamųjų suo
luose. O mažos, jų „nuvertintos“, tautos vėl 
gyvos, vėl kuria ir vėl kovoja prieš tuos, ku
rie jas dar kartą nori „nuvertinti“.

Taigi, teorija, kad taika bus pasiekta tik 
tada kai bus pavergtos visos mažosios tautos, 
jau „paseno“ — atsiduoda lavonu. Matome, 
kad mažųjų tautų naikintojai patys vėliau ar 
anksčiau žūsta — išnyksta. v

Ar tik nebus didžiosios vakarų demokrati
jos suradusios kitą ir visai tikrą taikos orga
nizavimo būdą. Užuot naikinus mažąsias tau
tas, jas remti, duoti joms galimumą laisvai 
ir nepriklausomai kurti ir gerovę ir taiką. 
Kol kas turime du labai ryškius pavyzdžius 
Azijoje: Indiją (anglai duoda nepriklausomy
bę) ir Filipinus (U.S.). Reikia tikėtis, kad di
džiosios demokratijos nebeuždels tą patį prin
cipą pritaikinti ir toms Europos tautoms, ku
rių vergiją ir kryžiaus kelius dengia šiandien 
geležinė užuolaida, nes tik tuo būdu bus lai
duota taika Europoje. .

įvairūs 3-5 koncertai, dažnai čia gastroliuoja 
žymūs solistai iš Paryžiaus ar net organizuo
jami Paryžiaus teatrų spektakliai. Iš netolimo 
Štutgarto atvyksta simfoniniai koncertai bei 
kitos meno pajėgos. O dar neblogas vietos dra
mos teatras, du kinai, rodą dažniausia pran
cūzų gamybos, filmas ( b jų būna vertingų) ir 
1.1. Netenka skųstis ir spauda — be eilės du 
kart per savaitę išeinančių švabiškųjų lai
kraščių, prancūzų kalbą valdąs tautietis — 
gali įsigyti kiek tik nori prancūzų savaitraš
čių, žurnalų, knygų ir paryžietiškųjų dienraš
čių, čia ateinančių jau į antrą dieną. Tad 
šviestis sąlygos yra.*

Ir taip šviečiasi čia studentai bei kiti kul
tūrininkai įr leidžia dienas ties Nekaro kran
tais šiame prancūziškame ir lietuviškame 
centre. K. L. Tiubingenietls 

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

i he Twenty-Seventh Lesson — dvidešimt septintoji pamoka
Tikiuos, „gerundiūm“ nebuvo pupils per 

daug sunkus. Pažiūrėsim, kaip skamba iš
versti sakiniai

1) He is smoking a cigarette
2) My brother is in the smoking-room
3) This smoking will never have its end
4) I see him smoking’
5) We are waiting already for half an hour
6) Waiting is always disegreable
7) This waiting room is very small

-*• 8) I found him waiting for you.
Ne kartą pupil, tur būt, kilo mintis, kodėl 

kai kurie daiktavardžiai tekste vartojami su 
rodikliu, „the“, kiti be jo. Pamėginsiu šian
dien jums šitą dalyką išaiškinti. Rodiklis 
„the“ kilo iš parodomojo įvardžio „that“ — 
šitas, todėl dar ir šiandien „the“ dažnai turi 
artimą „that“ prasmę. Tokiu būdu jis dažnai 
nurodo tam tikrą daiktą arba asmenį, esantį 
masėje, ir jį išskiria iš jos. Paimkim kad ir to
ki pavyzdį. „The England of to-day is very dif
ferent from the England of Queen Victoria“ 
— Šių dienų Anglija labai skiriasi nuo Kara
lienės Viktorijos (laikų) Anglijos. Čia kalba
ma apie tam tikrą (tam tikro laiko) Angliją, 
todėl reikalingas rodiklis „the“. Savaime su
prantama, kad tuo atveju, kai kalbėsim tie
siog apie Angliją,- rodiklis nebus reikalingas. 
Šita taisyklė laikoma bendra rodiklių varto
jimo taisykle. Yra tačiau visa eilė žodžių ir 
išsireiškimų, kur „the“ nėra vartojamas:

1) Be rodiklio eina visi tam tikra šeimą 
ar grupę nurodantieji daiktavardžiai dau
giskaitoj abstraktūs ir medžiagą nurodan
tieji daiktavardžiai tdo atveju, jeigu turime 
galvoj jų bendra sąvoka. Pav., „Cows are 
useful animalš“ (kaus ar juzfuls enimals) — 
karvės yra naudingi gyvuliai. Šiuo atveju 
kalbama apskritai apie visas karves, vad., 
apie visą tikrą gyvulių šeimą, todėl rodik
lis šiuo atveju nėra vartojamas. Tačiau — 
„The cows of the peasant (pėzent) are ill — 
ūkininko karvės serga. Siam sakiny karvės 
yra išskirtos, kalbama tik apie ūkininko kar
ves, vad., imame sąvoką daug siauresne 
prasme, todėl rodiklį vartojame. T. p.

sakome „Life is short“ — gyvenimas trum
pas, bet „The life of Mr. Hill is peacfull 
(pysful)“ — pono Hil gyvenimas yra ramus. 
„Gold and silver are precious metals“ (gold 
and silver ar prėšs metals) — auksas ir si
dabras yra brangūs metaflai), bet „The -gold 
of France“ — Prancūzijos auksas. Tačiau tuo 
atveju, kai iš panašaus junginio sudaroma 
nauja, tvirta, savarankiška sąvoka — ro
diklio nevartojam. Pav. „English literature“ 
(yngliš ličeratur) — anglų literatūra.

b) Be rodiklio vartojamos konkrečios są
vokos, kada jos pavartotos savo abstrakčioj 
reikšmėj; kaip, pav., school (skul) — mo
kykla, church (čerč) — bažnyčia, prison 
(prizn) — kalėjimas, bed (bėd) — lova ir 
t. t. Taigi sakome — to go to bed, to school, 
to church etc.

c) Be rodiklio vartojami savaitės dienų, 
mėnesių, metų laikų pavadinimai ir žodžiai, 
kaip: breakfast, lunch, dinner, supper. To
dėl sakome „on Friday“, o ne (gink Dieve) 
„on the Friday“. T. p. sakome „we had din
ner in the train“. Tačiau neužmirškim pa
grindinės taisyklės dėl „the“, kuri tinka ir 
čia. Kalbant apie tam tikrus pietus, rodiklį 
vartosim „The dinner which Mr. and Mrs, 
Hill gave was excellent“ — pietūs, kuriuos 
ponas ir ponia Hill davė, buvo puikūs.

d) Be rodiklio vartojami visi tikriniai var
dai, religinės bei valstybinės sąvokos, kaip: 
Paradise (paradais) — rojus, Parliament (par
lament) — parlamentas ir t. t.; šeimos narių 
pavadinimai, kaip: father, mother, brother. 
Išimtį sudaro upių, jūrų bei kalnų pavadi
nimai, t. p. ir tų valstybių, kurių vardas su
sideda iš dviejų žodžių, kaip: „the United 
States“ (ze unaited stets), Jungtinės Valsty
bės, the Nelherlands (ze neserlands) — Ni- 
derlandai.

e) Be rodiklio vartojami vjsi titulai, su 
jiems priklausančiais tikriniais vardais. Pav., 
Queen Victoria, King Edward ir 1.1. Išimtį 
sudaro ne angliškos kilmės titulai, kaipt 
„czar“ (car) — caras, „emperor“ (empesor) — 
imperatorius.

6



1946. VII. 25. Musų Kelias 7 pusi. Nr. 29 (38)

Paskutiniam’...
(Atkelta iš 5 pusi.) 

kad niekados nepamestumėm to liežuvio, 
kuriumi valdė slaunūs ir garbingi sentėviai 
mūsų, anie po visą svietą garsingi, pakajingi 
ir laimingi lietuviai“.

Šiandie mums juokinga, tačiau anam 
metui buvo iš širdies ir 'prie veido iki kraš
tutinumo ribų išpuoselėtas savos kalbos 
aukštinimas. Kai kurių „Aušros“ redakto
rių skelbiama tezė, kad pirmieji žmonės tar
pusavy kalbėjęsi lietuviškai, — rado prita
rėjų. Vaižganto žiniomis, vienas toks pava
kariais smuklėje susirinkusiems net tris va
landas įrodinėjo, kad Adomo ir ėvos kalbą
— lietuvių kalba. J. Vištelis šiuo reikalu 
vargino visą eilę kalbininkų, kūrė teorijas, 
nerimo ir kitus vertė nerimti, vis ieškoti 
argumentų lietuvių kalbos pirmumui prieš 
kitas pasaulio kalbas pabrėžti (ši idee fixe 
žymiai prisidėjo prie jo proto ligos paaštrė
jimo). Ar iš pikto tas darbas? Oi, ne! Var
dan savaip suprantamos lietuvystės propa
gandos ...

Koks „Aušros“ poezijos lygis? Vaižgan
tas atsako: „Visi jie (J. A. Vištelis, Miglo
vara, Zičkus, Eglė ir t t) eilininkai agita
toriai, eilininkai publicistai. Ir jie giedojo — 
tikrai širdies pagavime: jų žodžiai buvo 
leidžiami ne žaislui, bet kad uždegtų. Ir 
uždegdavo, nors meno tame nebuvo nė kris
lelio. Jausmas, tikras, ne dirbtinis, viską 
atstodavo. Proza tokių proklamacijų nepa
leisi. Jei nebūtų buvę Lietuvai pirmojoje 
susipratimo stadijoje tokių poetų, nebūtų 
gimę nė geresniu. Toks laipsnis kultūros, 
toks ir menas. Suum cuiųue“.

Žmonės miršta, darbai lieka. Čia tinka 
„Priekalbos“ žodžiai: „Jei kiekvienas geras 
sūnus gerbia savo tėvus ir tėvų tėvus, tai ir 
mes, šių laikų lietuviai, pirmiausia turime pa
žintį jųjų senovišką gyvenimą, būdą, darbą ir 
tikybą, jųjų darbus ir rūpesčius, nes, jų 
gyvenimą pažinę, pažinsime geriau juos, o 
juos pažinę — ir patys save pažinsime". Nei 
vienas Aušrininkas iš „Aušros“ turtelio 
nesukrovė: anaiptol, pridėjo ir darbu ir 
pinigu. „Mes netrokštam sau kitokio pelno 
nei naudos, vienat, kad mūsų žodžiai pultų 
J gražią dirvą ir atneštų šimteriopą dvasinę 
naudą Lietuvai".

Po 44 metų nuo dr. Jono budėjimo naktį 
Prahoj, irgi vasarį, pusnimis gilų ’ir dar' 
žvarbesnį, Katedros varpams ’skambant, Vil
niaus gatvėmis ėjo gedulo eisena. Rasų ka
pinėse į granitą įrašyta dr. J. Basanavičiaus 
žodžiai: Kai mes į dulkes pavirsim ir lietu
vių kalba bus gyva pastojus, tąsyk mums ir 
kapuos bus lengviaus gulėti.

Vaižgantas, prie Aušrininko kapo duobės 
stovėdamas sušuko: Daktare Jonai tavo kū
nas šį ir taip numylėtą Vilniaus kalnelių 
smėlį dar labiau padaro brangų.

Sostinės žemelėn puruonėlėn amžinojo 
atilsio atgulė, be Basanavičiaus, dar ir šie 
Aušrininkai: inž. P. Vileišis, M. Davainis — 
Silvestraitis ir Ksav. Vanagėlis. Kur kiti? 
J. A. Vištelis — Garibaldžio kovų dalyvis ir 
pirmas didelis politinis išeivis — kažkur 
Pietų Amerikoj prie La Platos. Mirė vienų 
vienas, tik su gimtuoju žodžiu ant. lūpų: 
„Op! Op! Kas ten? Nemunėli! Ar tu mane 
šauki?“

O dr.( Jonas Šliūpas — „skruzdė iš Gruz
džių“? — Revoliucionierius kūrybine prasme, 
didysis Amerikos lietuvių sąmonintoj as, re
daktorius, raidžių, rinkėjas, literatūrininkas, 
pats pirmasis Lietuvos nepriklausomybės 
idėjos skelbėjas, — ištremtyje išgyvenęs 10
— tis metų, kai iš Rytų plūdo totalizmas, 
pasitraukė į užsienius ir mirė redaguodamas 
atsišaukimą į pasaulio lietuvius.

O Martynas Jankus? Rambynas iš Bitėnų 
(jei taip galima išsireikšti), M. Lietuvos sija 
su D. Lietuva, šauklys kovos prieš germa
nizacija, Klaipėdos sukilėlis, daug kartų 
tremtas, bet nepalūžęs. Mirė, sakytum, žiūrė
damas į Baltiją ir laukdamas, kada banga 
nuo Šventosios ir Palangos bus be kraujo 
putos, kada Mažvydo, Bretkūno, Kristijono 
tėvynainė bus nebedaloma, vieno artojo sė
jama, vieno žvejo tinklais džiaunama.

Drįstu teigti: ir gerai, kad šiedu Vyrai 
mirė ištremtyje. Aišku, gerai tautos kovų 
už laisvę tradicijoms. Jie savo ištremties 
kančia ir ištverme, o taipgi ir mirtimi ne 
namuos paliudijo Lietuvos giminystę su Va
karais, lietuvio meilę ir ištikimybę demokra
tijos ir laisvės idėjoms. Jų mirtis yra su 
tokia pat tvirta prasme, kaip ir pats gyve
nimas bei žygiai. Jie sustiprino politinio 

. protesto (tokia yra mūsų dienų ištremtis!) 
jėgą. Jie mirė, mes, paveldėję jų ryžtą, be 
nukrypimų žengiame pirmyn...

1482. Jockienė Ona, DP Camp „Muna“ bei 
Dieburg, ieško savo vyro Jockaus Jono.

1483. Puišytė Valerija arba apie ją žinantieji 
prašomi atsiliepti „Mūsų Kelio“ redak
cijai.

1484. Ordas Juozas, (23) Post Drebber, Kr. 
Diepholz, bei Ortmann, ieško giminių ir 
pažįstamų.

1485. Pocius Kazimieras, (23) Post Drebber, 
Kr. Diepholz, ieško giminių ir pažįstamų.

1486. Rotgengeritė Viktorija, Kassel-Ober
zwehren, Mattenberg- Lager, ieško se
sers Blažienės Zofijos.

1487. Andriušaitienė Ona, Kassei-Oberzweh- 
ren, Mattenberg-Lager, ieško savo vyro 
Andriušaičio Mato.

1488. Aldusevičius Pranas, Nienberg, Haper 
25, bei Munster, ieško savo žmonos Al- 
dusevičienės Antaninos.

1489. Režiuga Stasys, Ravensburg, Allmand- 
str. 12, ieško Panevėžio Prekybos Mo
kyklos mokytojų;

1490. Kuklys Teofilius, (24) Neumunster, Far- 
berstr. 18, ieško Zemleckienės Zofijos, 
Mikučionio Antano, Lukoševičiaus Al
gio ir Lunecko Antano.

1491. Kasperavičius Eduardas, (13a) Regens
burg, DEFC 22, Boxe 3, Barr. 18, ieško 
Dragūnevičiaus Jurgio ir .Klimaitės Sta
sės.

1492. Kazakevičius Jurgis, 31 G. 6030757 Pro
visional Co 2104 P.W.E. Cage 26, (13b) 
Bad Aibling, ieško savo žmonos-Kaza
kevičienės Onos.

1493. Valaitis Vytautas, Nordheim, Alte Ka
sėme, Litauisches Lager, Ieško Morker- 
tų Juozo ir Konstancijos, Plečkaičių Jo
no ir Onos, Valaičio Juozo ir Valaitytės 
Janinos.

1494. Pečkis Jurgis, (16) Kassel-Oberzwehren, 
- Mattenberg Lager, ieško Nevardausko
Jono.

1495. Nevardauskas Alfonsas, Mannheim 
Team 23 UNRRA, ieško Tamošienės 
Annos, Nevardauskaitės Meilutės, Ne
vardausko Romučio, Klinausko Kazio ir 
Nevardausko Augusto.

1496. Kaminskas Petras, Danija, Nymindegab 
Lejseių—Dansk Rode Kors, ieško pažį
stamų penevėžiečių ir vilkaviškiečių.

1497. Naujokaitis Jonas, (13a) Scheinfeld, 
DP Camp Team 569, Post 2, ieško gi
minių ir pažįstamų.

1498. 8velny s Justinas, (13a) Scheinfeld, DP 
Camp, Post 2 Team 569, ieško giminių 
ir pažįstamų.

1499. Karalius-Rožaitytė Marija, Kr. Weis
senburg i. B., Graben 21, ieško savo vy
ro Karaliaus-Fritz Jurgio.

1600. Petrušaičių Šeima, Nūrtingen, Kathari- 
nenstr. 16, ieško giminių ir pažįstamų.

1801. Tekorius Jurgis, Kassel-Mattenberg, Li
tauisches Lager, ieško Bubilo Broniaus, 
dr. Tekoriaus Jono ir kitų giminių bei 
pažįstamų.

1802. Gocentas Juozas, Kassel-Mattenberg, 
Litauisches Lager, ieško Preikschat 
Onos, Medzinkevičiaus Prano (prieš ka
pituliaciją kalėjusio Hamburgo kalėji
me) ir Kavaliauskų Motiejaus ir Stasės.

1503. Vargauskienė Lidija, Hannover-Stocken, 
Acen DP Baltic Camp Garbsenen Land
str., ieško savo vyro Vargausko Jono, 
giminių ir pažįstamų.

1504. Žukauskas Vytautas, Kassel-Mattenberg, 
Litauisches Lager, ieško Žukauskaitės 
Elenos, Šidlausko Bruflbno ir Dobrovol
skytės Olgos.

1505. Žukauskienė-Branšteterytė Zina, Kas
sel-Mattenberg, Litauisches Lager, ieš
ko Stefanavičiūtės Zinaidos, Makaravie- 
nės Olgos ir Plikaitytės Irenos.

1506. Butkeraitytė Irena, Almenfeld b. Gerns- 
heim, Litauisches Lager, ieško Žuko Jo
kūbo, Sitikaitės Zinaidos ir Brantnerie- 
nės Veros.

1807. Vaitkūnas Petras, Kassel-Oberzwehren, 
Mattenberg Lager, ieško Savicko Adolfo 
su žmona Juzefą ir vaikais Vytautu ir 
Sigita.

1508. Sutkus Juozas, 248/A Camp in Seedorf, 
Lithuanian Section, Post Zeven, Kr. Bre
mervorde, ieško savo žmonos Sutkuvie
nės Antaninos ir seserų Sutkaičių An
taninos, Stanislavos, Bronės ir Marijos, 
Misevičiūtės Stanislavos, Zarauskaitės 
Juzės.

1509. Asevičius Antanas, Zeven-Seedorf, Kr. 
Bremervorde, DP Baltic Camp, Lithua
nian Grupe, ieško savo žmonos Asevj- 
čienės Albinos, sūnaus Asevičiaus Al
bino ir motinos Asevičicnės Elžbietos.

1510. Empakeris Antanas, (24) Tolk, Kr. 
Schleswig, Litauisches Lager, ieško sū
naus Empakcrio Zenono.

1511. Venclova (Venslavičius) Juozas, Hanau, 
Litauisches Lager, ieško giminių ir pa
žįstamų.

1512. Sliažas Juozas, Tuttlingen, Litauisches 
Lager, ieško sūnaus Sliažo Gendziko.

1513. Sakalauskienė Paula, ieško savo vyro 
Sakalausko Kazio. Pranešti A. Klet- 
kiutei, Kiel-Friedrichsort (Holst.), Bal
tic States Camp 39.

1514. Lazdauskas Juozas, Dillingen/D., Litaui
sches Lager, ieško savo žmonos Laz- 
dauskienės Marcelės ir vaikų: Janinos, 
Vytauto ir Algirdo.

1515. Juškaitė-Petkevičienė Valerija, Wunsie
del, Litauišbhes Lager, ieško sesers Juš
kaitės Julės, Jankausko Juliaus, Petke-

Mes ieškome savųjų
1479. Orokauskienė Albina, Mūnchen, Lohen- 

grinstr., Litauisches Lager, ieško savo 
vyro Orokausko Stasio bei prašo atsi
liepti žinančius jo likimą.

1480. Kvederys Juozas, Nordlingen, Litaui
sches Lager, ieško Damulio Stasio ir Ur
bto Albino.

1481. Grybauskienė Adele, Gunzenhausen, 
Marktstr. 2, ieško savo vyro Grybausko 
Kazio.

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Kempteno „Šarūnas" 1946 m. vasaros gastrolėse

Kempteno „Šarūnas“, kuriame sutrauktos 
visos šiuo metu galimos stipriausios mūsų 
krepšinio pajėgos, nepavykus atstovauti Lie
tuvą IV-se Europos Krepšinio pirmenybėse, 
kaip lietuvių reprezentacinis vienetas nenu
siminė, rankų nenuleido, bet išsirengė toll
men kelionėn aplankyti tolimas, anglų zonoje 
esančias lietuvių kolonijas ir išmėginti savo 
jėgas su latvių krepšinio reprezentaciniu vie
netu Liubeke. Tuo tikslu š. m. gegužės 30 d. 
Kempteno „Š a r ū n o“ krepšininkai: Norkus 
I, Norkus II, Mackevičius, Varkala, Andru
lis II, Andrulis m, Bagdonas ir Duliūnas, 
vadovaujant Kempteno lietuvių sporto sky
riaus vedėjui Ed. Vengianskui, tykiai išvyko 
iš Kempteno.

Pirmasis kelionės tikslas buvo Hanau, 
kur šarūniečiai dalyvavo birželio 1-2 d. spor
to šventėje, krepšinio varžybose. Čia buvo 
suloštos dvejos krepšinio rungtynės — prieš 
vietos latvius ir lietuvių „Perkūno“ komandas. 
Taupant jėgas tolimesnei kelionei, be ypatin
gų pastangų abejos rungtynės buvo laimėtos 
pasekmėmis: prieš Hanau latvių YMCA — 
40:11 (20:8) ir Hanau lietuvių „Perkūną“ — 
23:18 (12:8).

Birželio 3 d. šarūniečiai išvyko į H ara
bu r g ą , kur jie buvo Baltijos Universiteto 
lietuvių studentų svečiai. Čia rungtynes su 
Universiteto rinktine laimėjo pasekme 58:11 
(18:6) ir prieš studentus latvius — 64:19 
(37:9). Po rungtynių kempteniečiai buvo ap
dovanoti gėlėmis bei adresu, skatinančiu to
limesniems žygiams. Čia buvo ’sužaistos ir 
stalo teniso rungtynės Hamburgas-Kempte- 
nas. Jas laimėjo Kemptenas pasekme 5:1. 
Kemptenui atstovavo Andrulis H, Duliūnas ir 
Andrulis III.

Iš Hamburgo mūsų krepšinio reprezentan
tai birželio 7 d. išvyko į Liubeką, kur jų 
laukė svarbiausias šių gastrolių tikslas — su
sitikimas su latvių reprezentacine krepšinio 
komanda Liubeke, latvių „Ryga“ ir Latvių 
rinktine. Nebesustodami ties smulkesniu šio 
susitikimo aprašymu (skaitytojams jis jau 
buvo pateiktas šio laikraščio Nr. 25), prisi
minsime tiek, kad visas krepšinio rungtynes 
Liubeke laimėjo „Šarūnas“: su vietos lietu
viais pasekme 52:26 (25:16), prieš „Rygą“ — 
30:24 (11:9) ir Latvių rinktinę — 41:27 (19:13). 
Pastarosios rungtynės, pasakyčiau, neoficia
lios tarpvalstybinės rungtynės Lietuva-Lat- 
vija, anot Latvių sporto vadovo Baumanio,

vičiaus Felikso, Navicko Prano ir kitų 
giminių bei pažįstamų.

1516. Matulevičius Pijus, Grewen, Kr. Mun
ster (Westf.), Litauisches Lager, ieško 
savo žmonos Matulevičienės Liudvikos, 
sūnų Matulevičių Gintauto ir Zenono, 
Stankevičienės Elenos, Stankevičiūtės 
Eugenijos ir Augusto Jono. 

Pranešimas
L.T.B. Niurtingeno Apylinkės Lietuvių sto

vyklai
reikalingas muzikas — chorvedys, 

galįs dėstyti pamokas vietos gimnazijoje ir 
vesti bažnytinį bei stovyklos chorą.

Kreiptis į L.T.B. Niurtingeno Apylinkės 
Komitetą, Nūrtingen, Kirchheimer Str.41.

Kas žino,
kur gyvena skulptorius Marčiulionis Ir 
keramikė Lukštaitė (pastaroji yra ište
kėjusi), malonėkite pranešti adresus V. K. 
JONYNUI, Freiburg L Br., Zasiusstr. 122.

Rimkus Kazys, Gross Hesepe camp, Kr. 
Meppen/Ems, ieško sūnaus Rimkaus Juozo.

Sakienė-Sčiukaitė Tessie, Mem
mingen, Waldhornstr. 11, Zim. 28, ieško savo 
vyro Jono Sako, gim. 1912. 9. 26, Šiaulių 
apskr., Papilės miestely.

Padėka
Visą mėnesį trūkusi Son gaji paroda-šven- 

tė pasibaigė. Sis didžiulis darbas pareikalavo 
didelių pastangų ir pasišventimo. Songau lie
tuvių komitetas šiuo reiškia viešą padėką vi
siems, kurie daugiausia prisidėjo prie šven
tės surengimo ir pravedimo.

Parodos organizatoriams ir surengėjams:
Dailininkams V. Petravičiui, E. Krasau

skui, V. Dobužinskui ir L. Vilimui, Miinche- 
no Apygardos Komitetui, Kempteno Apylin
kės Komitetui (ypač p. Pabedinskui ir Taut
vilui), p. K. Cėsnieniei, Jeron. Kačinskui ir 
Kl. Praleikai, Z. Puzinauskui, Al. Koženiau- 
skui, A. Diržiui, p. Leskaičiui, dailininkams 
Janušui, Valęškai, Ratui ir Rūkštelei.
Ansambliams, chorams, šokėjams, sportininkų 

komandoms:
Stepo Sodeikos ansambliui (Wiesbadenas), 

Budriūno (Šešnfeldas), Armono (Kemptenas), 
Jeron. Kačinsko (Augsburgas), Juliaus Štar-

buvo tikrasis IV Europos krepšinio pirmeny
bių finalas, kurį lietuviai sužaidė be prie
kaišto.

Paskutinąsias rungtynes stebėjo sausakim
šai prisikimšusi salė lietuvių, latvių, estų ir 
vokiečių, jų tarpe matėsi <ir aukšti britų ka
riuomenės ir UNRRA-os pareigūnai. Visų 
lietuvių dėtos viltys į mūsų krepšinio repre
zentantus pasiteisino. Jie dar kartą įrodė, kad 
lietuviai, kaip Europos meisteris krepšinyje, 
yra neįkandamas riešutas.

Birželio 12-13 d. šarūniečius matė Spa- 
kenbergo kolonija, kurioje buvo suloštos 
dvejos rungtynės. Pirmąją dieną prieš vietos 
lietuvius ir antrąją — su stovyklos rinktine. 
Laimėjo „Šarūnas“ pasekmėmis 61:15 ir 43:18.

Birželio 15-16 d. mūsų reprezentantai da
lyvauja Seedorfo kolonijos krepšinio tur
nyre, kur laimi pirmąją vietą, per turnyrą 
sulošdami su lietuviais 72:14 ir su latviais 
83:10. Finale prieš vietos lietuvius sužaidė 
pasekme 53:28.

Birželio 19 d. šarūniečiai jau Detmol- 
de. Čia nuginkluoja vietos latvius pasekme 
40:15 (16:5) ir tą pačią dieną išvyksta į 
Blombergą, kur lošia paskutiniąsias savo 
gastrolių anglų zonoje rungtynes prieš vietos 
lietuvius, kurtė yra šios srities nugalėtojai. 
Gastrolės anglų zonoje baigiamos rekordiniu 
krepšių santykiu 116:37 (41:19).

Birželio 20 d., pravažiuojant pro Kaselį, 
buvo sužaistos rungtynės su Kaselio sto
vyklos lietuviais pasekme 78:21 (35:10). Iš čia 
mūsų reprezentantai vėl skubėjo į Hanau, 
kur buvo vietos UNRRA-os pakviesti daly
vauti UNRRA-os salės atidarymo iškilmėse 
bei krepšinio žaidynėse. S. m. birželio 21 d. 
salės atidarymo proga, stebint aukštiems 
UNRRA-os bei amerikiečių karinės valdžios 
atstovams, buvo sužaistos krepšinio rungty
nės su Hanau „Perkūnu“. Parodydamas pui
kų žaidimą, rungtynes laimėjo „Šarūnas“, pa
sekme 73:29 (34:10). Tuo ir buvo baigtos 1946 
m. vasaros gastrolės.

Per visas šias gastroles Kempteno „Šarū
nas“, mūsų reprezentacinė krepšinio koman
da, sužaidė viso 16 rungtynių įvairiose vieto
vėse ir į Kempteną parsivežė 927:323 krepšių 
santykį savo naudai. Baigiant tenka paste
bėti, kad mūsų krepšininkai buvo visur la
bai šiltai lietuvių visuomenės priimami ir glo
bojami, už' ką jie liks dėkingi tiek komitetams 
tiek stovyklų sporto vadovybėms. Edm.

kos (Dillingenas), Jerošeko kvartetui, Mem- 
mingeno taut šokių šokėjų grupei, „Šarūno“ 
krepšinio komandai (Kemptenas), Augsburgo 
futbolo komandai, Dillingeno vyrų ir moterų 
tinklinio komandoms, stalo tenisininkams: 
Braslauskui, Garunkščiui ir Paškauskui.
Solistams vokalistams ir instrumentalistams:

A. Dambrauskaitei, V. Jonuškaitei-Zau- 
nienei, St Liepai, St Baranauskui, Bičkienei, 
Krikštolaitytei Rūkštelienei, Šeštakauskienei, 
Danutei Nasvytytei, Ambrozaičiui, Z. Nomei- 
kai, Iz. Vasyliūnui, Al. Mrozinskui, Gabrijo- 
lui, Sauliui, Matiukui.

Eksponatais parėmusiems:
V. Jonuškaitei-Zaunienei, A. Pųskepalai- 

čiui, prof. Kolupailai, Br. Kvikliui, p. Ružan- 
covui, dailininkams: Janušui, Kulviečiui, Pe
travičiui, Vilimui, Jonynui, Krasauskui, Ra
tui, Stancikai, Varnui, Kempteno, Mūnche- 
no, Wurzburgo, Augsburgo ir Eichstatto vi
suomenei, V. Šulaičio leidyklai ir Braun- 
schweigo lietuviškai leidyklai.

Materialiai parėmusiems parodą:
Wiesbadeno ansambliui, Dillingeno styg. 

kvartetui, Kempteno visuomenei, ypač p. Ar- 
cišauskui Juozui.

Tegul bus mums atleista, kad liko nesu
minėta dar didelė eilė kuklių darbininkų, sa
vo darbu prisidėjusių prie šventės-parodoa 
surengimo ir pravedimo. Pirmoj eilėj tektų 
paminėti visus sveikus Šongau apylinkės lie
tuvius, kurie prieš parodą, laike jos ir paro
dai pasibaigus buvo įtraukti į nuolatinį dar
bą ir net turėjo atsisakyti savo maisto dalies. 
Visiems tariame ačiū!

Šongau Apylinkės Komitetas

Dilingeno Lietuvių Stovyklos kleb. kun. 
Br. Dagiliui, p. Paulauskams, p. Nakrevičiul 
ir p. Rugiams reiškiam nuoširdžiausią' padė
ką už lankymą ir atjautimą sunkioj ligoj.

Bražinskų šeima

MŪSŲ KELIAS ^
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a. d. D., Lietuvių Stovykla 
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Iš amerikiečių lietuvių spaudos
Amerikos lietuvių organizacinis 

gyvenimas
Mes jau buvome rašę, kad birželio mėnesio 

1-2 dienomis Detroite įvyksta Lietuvai Va
duoti Sąjungos Seimas. Mus pasiekė pirmo
sios žinios apie to seimo rezultatus. Pasilik
dami rezervą, kad artimiausiame „Mūsų Ke
lio“ numeryje duosime išsamesnį rašinį apie 
Lietuvai Vaduoti Sąjungą, čia primename tik 
oficialiuosius pranešimus. „Dirva“, Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos ofiziozas, apie seimą rašo: 
„Išrinkta nauja Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
valdyba ir komisijos. Aukų seimo metu su
kelta virš 2.000 dolerių. Iždininkas Juozas 
Smailis išrinktas amžinu Lietuvai Vaduoti Są
jungos garbės pirmininku. Viktoras Petrikas
— garbės nariu. Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
naujoji valdyba yra sekanti: Juozas Smailis
— garbės pirmininkas, Pijus J. Ziūris — pir
mininkas, dr. Jonas J. Sims — vicepirminin
kas, advokatas Nadas Rastenis — vicepirmi
ninkas, A. S. Trečiokas — vicepirmininkas, 
dr. M. J. Colney — iždininkas, K. S. Karpius
— sekretorius, Juozas Kripas — finansų sekre
torius, Ona Biliutė ir Helen Rauba — iždo glo
bėjos. Seimo metu sudarytos dvi naujos ko
misijos. Viena iš jų rūpinsis organizacijos ju
drumu ir skyrių santykių palaikymu. Į ją iš
rinkta: Mare Sims, Stephania C. Douvan ir 
Helen Rauba. Antroji — speciali sąmatų ko
misija išrinkta iš šių organizacijų pirmininkų: 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos — P. J. Ziūris; 
Amerikos Lietuvių Misijos — advokatas An
tanas A. Olis; Ainerikos Lietuvių Tautininkų 
Centro — advokatas Vytautas Abraitis. Jų 
žinioje bus visas bendras tų organizacijų vei
kimo tvarkymas, biudžeto nustatymas ir ryšių 
koordinavimas. Seimas priėmė rezoliucijų.

— „Vienybė“ paduoda davinius apie įvy
kusius Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
(SLA) balsavimo rezultatus, renkant naująją 
valdybą. Renkant SLA prezidentą daugiausia 
balsų gavo W. F. Laukaitis — 2322. Vadinasi, 
jis vėl buvo išrinktas SLA prezidentu. Jo kon
kurentai gavo tiek balsų: F. J. Bagočius — 
1265 ir B. B. Kubilius — 1008. Viceprezidentu 
buvo išrinktas P. Dargis, gavęs 2801 balsą. 
Sekretoriumi išrinktas M. J. Vinikas, iždinin
ku K. P. Gugis, iždo globėjais E. Mikužiutė ir 
J. Maceina, daktaro kvotėju S. Biežis.

— Amerikos lietuvių laikraščiai paskelbė 
Noros Gugienės, BALF fondo sekretorės, ra
šinį — pavadintą — Tretieji šalpos darbo me
tai. Rašinyje sakoma: „Per dvejus su viršum

Įvairios žinios
Pasaulinė kronika

• Displaced Persons, kaip praneša „The 
Stars and Stripes“, greitu laiku pasų vietoje 
gaus identifikacijos pažymėjimus, kurie, tiki
masi, žymiai palengvins jų judėjimą iš kon
tinento.
• La Guardia, lankydamasis Europoje, ap
lankys ir D.P. stovyklas amerikiečių zonoje. 
Prieš tai jis dalyvaus UNRRA-os tarybos se
sijoje, kuri įvyks š. m. rugpiūčio 5 d. Žene
voje. La Guardia jau atvyko į Graikiją.
• JAV jūrų karo ministeris James Forrestal 
buvo atvykęs į Berlyną, o iš ten vyksta į 
Stokholmą. Jis taip pat lankysis ir Londone, 
kur painformuos spaudos atstovus.
• Berlyne, amerikiečių zonoje, prieš 3 sa
vaites buvo suimti trys rusų karininkai, įtarti 
šnipinėjimu. Jie buvo persirengę civiliais dra
bužiais ir, atrodo, slaptai veikė. Vėliau jie 
perduoti rusams.
• JAV karininkas ir jo žmona, išbuvę rusų 
sulaikyti dvi savaites Berlyne, šiomis dieno
mis jau paleisti. Jų suėmimas siejamas su 
rusų karininkų suėmimu amerikiečių zonoje.
• Graikijos komunistų grupė, ginkluota sun
kiaisiais kulkosvydžiais ir patrankomis, jau 
trečią kartą puolė policijos būstinę Elsasone. 
Du policininkai užmušti, du sužeisti, o pati 
būstinė padegta.
• -i,New York Times" dėl Michailovičiaus 
bylos sprendimo sako, jog četnikų vado nu
teisimas buvęs numatytas iš anksto, dar net 
prieš jo suėmimą, ir Belgrado byla buvusi 
daugiau žaidimas, o ne objektyvus Michailo- 
tičiaus likimo sprendimas.
• Kinijoje vyksta plataus masto kovos. 
130.000 komunistų pradėjo puolimą prie 
Yangtze upės, 20 mylių nuo Nankino ir 45 
mylios nuo Šanghajaus. Korespondentai te
nai neįsileidžiami.
• UP praneša, kad Kinijoje prasidėjusios 
didelio masto kautynės. Puolimą pradėjo vy
riausybės kariuomenė, norėdama atkirsti ko- 
munistų dalinius.
• Tie kraštai, yurie neįsileis Amerikos žur
nalistų, kad jie galėtų laisvai pasiųsti prane
šimus apie UNRRA-os veiklą, negalės gauti 
UNRRA-os paramos. Toks įstatymas priimtas 
JAV senate.
e JAValstybės nenumatančios artimiausiu 
metu suteikti Rusijai paskolą, pareiškė pre- 
zid. Trumanas spaudos atstovams.
© Trieste vis atsitinka teroro veikimų, kar
tais nukreiptų riet ir prieš sąjungininkus.
o Vokiečių pašto siuntoms ir toliau palie
kama cenzūra. Prekybiniais reikalais laiškai 
l užsienį dar neleidžiami. 

metų, eidama BALF nacionalinės sekretorės 
pareigas, turėjau įvairių ir niekumet neuž
mirštamų patyrimų. Taip, per BALF dvejų 
su viršum metų pastangas karo sužeistųjų ir 
nuskriaustųjų lietuvių žaizdos ir nelaimė buvo 
truputį sušvelnintos. Tie nelaimingieji, karo 
išblaškyti žmonės, pajutom, kad šiame pasau
lyje yra jautrių sielų — tokių, kurios atjaučia 
kitų kentėjimus. Bet tai vis tik pradžia di
džiojo šalpos darbo. Tas darbas turės tęstis 
tol, kol Europos lietuviams pagalba bus rei
kalinga. Reikės jį dirbti tol, kol tik žmonės 
turės galimybės patys rūpintis savo gyvenimu. 
Šie yra paskutinieji National War Fund gy
vavimo metai. Tai reiškia, kadfBALF atei
ties darbas ateityje praklausys daugiausiai 
nuo pačių lietuvių. Nors iki šiol šiame šalpos 
darbe Amerikos lietuviai gražiai kooperavo, 
bet vis dėlto tenka pasakyti, kad yra daug 
tūkstančių, kurie dar neprisirengė prisidėti 
prie šio svarbaus darbo. Neabejojama, kad 
didelė dauguma ir tų lietuvių, dabar stos į 
BALF veiklą kada jie geriau supras ir atjaus 
šalpos darbą!“ Rašinį autorė taip baigia „Baig
dama noriu priminti vieno rašytojo žodžius, 
kad — vienas puikiausiu atlyginimu gyvenime 
yra tas, kad nė vienas žmogus negali nuošir
džiai mėginti pagelbėti kitam, kartu nesigelbė- 
damas ir sau. Mielaširdystės, kurios ramina, 
gaivina ir laimina kitus, lyg gėlės dabina 
žmogaus gyvenimo kelią. Tai kilnūs žodžiai 
Sustokime valandėlei pamąstyti ir ... veikti.“

Kiek į JAV atvyko imigrantų 
. karo metais?

Public Affairs Committee of New York 
išleido knygą —'The Refugees are now Ame- 
rikans, kurioje patiekia įdomių žinių apie 
pabėgėlius, atvykusius į Jungtines Amerikos 
Valstybes. 1933-1944 metų laikotorpyje į JAV 
atvyko 243.862 pabėgėliai imigrantai, tarp ku
rių yra 164.000 žydų. Daugumoje tie atbėgėliai 
yra subrendusio amžiaus. Ju tarpe yra daug 
buvusių pasiturinčių žmonių. Apie pusę šių 
atbėgelių jau yra šios šalies piliečiai, kiti lau
kia paskutinių popierių. Dauguma jų akty
viai dalyvauja visuomeninėj veikloj. Karo me
tu iš Europos į Ameriką imigravo labai nedi
delis procentas, palyginti su normaliais metais 
imigruodavusiais. Pavyzdžiui, pagal leistą kon
tingentą 1942 metais imigravo tik 10%, 1943 
metais tik 5%, 1944 metais tik 6% ir 1945 me
tais — 7%. Dr. B. Vargas. z

• Kinijoje, komunistų gen. Chou Enlal pa
reiškimu, galįs kilti pilietinis karas. Jis nu
siskundė, kad vyriausybė siekianti agresijos, 
o vyriausybės informacijos ministeris pareiš
kė, kad tai esanti ne tiesa ir kad komunistai 
žygiuoją ties Yangtze upe.
• Sovietų Sąjunga atmeta Amerikos ir D. 
Britanijos nusistatymą dėl Austrijos turto 
konfiskavimo reparacijų reikalams. Rusija 
lajkosi savo pirmykščio pareiškimo. Turtas 
siekiąs 22 milijonus dolerių.
• Norvegijos kariuomenės daliniai užims 
okupacinę zoną Vokietijoje, prie Magdeburgo.
• Lenkų ' partizanai vis tebesiautėja Lenki
joje ir vis užmušinėja sovietų karius. Var
šuvos spauda ragina partizanus likviduoti.
• JAValstybių nuolatinę kariuomenę turės 
sudaryti vienas milijonas karių ir karininkų. 
1939 m. jos kariuomenėje buvo 188.000 karių.
• Čekoslovakijoje susidūrė autobusas su 
Pragos ekspresu. Autobusu važiavo rusų ek
skursija. 15 žmonių užmušta, jų tarpe 12 mo
terų. Kareiviai ir jų Šeimos vyko iš Karls- 
bado į Pragą. Autobusą vairavo vokietis.
• Islandija nori tapti Jungtinių Tautų nariu.
• Įtakingas Argentinos laikraštis La Prensa 
atspausdino prez. Perono kalbos ištraukas, 
kuriose minima, jog trečiasis pasaulinis ka
ras esąs galimas ir kad tokiu atveju Argen
tina būsianti JAValstybių pusėje.
• JAV Senato karo komitetas sutiko su tai, 
kad JAV kariuomenės karininkų skaičius bū
tų iš 25.000 padidintas iki 50.000.
o Senatorius Tom Connaly kreipėsi į Sena
tą su pageidavimu, kad JAV aprūpintų JT 
Saugumo Tarybą reikalingu kiekiu kariuo
menės, lėktuvų ir laivų. Tokios karinės pa
jėgos esančios reikalingos tam, kad Jungtinės 
Tautos galėtų vadovauti taikos politikai. JAV 
turinčios būti stiprios ir savo namuose, kad 
galima būtų esą išmušti kardą iš agresoriaus 
rankų.
© Buvęs JAV orinių pajėgų vadas gen. Hen
ry H. Arnold pareiškė, jog Amerika, turėda
ma prieš akis dabartinį faktą, savo tikslus 
turi planuoti taip, kad „mes per trisdešimt 
minučių atsidurtume mūsų priešo teritori
joje“.
G Vengrijoje, Sovietams reikalaujant, užda
roma skautų organizacija, viena studentų są
junga, trys katalikų jaunimo grupės, nes jos, 
kaip Sviridov nurodė, esančios fašistinės.
9 Amerikos ir D. Britanijos techniškoji ko
misija jau išvyko į Braziliją susipažinti su 
galima plataus masto Europoje esančių dis
placed persons kolonizacija. Tautinės imigra
cijos tarybos pirmininkas pareiškė, jog Bra

D. Michailovičius
(Pradžia 4 puls.)

lerio per dideli laimėjimai slepia savyje kata
strofos sėklą, todėl ir ėmėsi vykdyti, pritai
kindamas naujoms aplinkybėms, tą pati planą, 
kurį kadaise buvo patiekęs Nidičui. Akcijos 
žmogus —Jis, nė sekundės nedelsdamas, grie
bėsi to plano su tokia energija ir pasisekimu, 
kad jo darbai čia pat kūrė legendas.

Žinia apie kapituliaciją jį pasiekė balan
džio 28 d. Mostar miestelyje, Hercegovinoj, 
kur jisai buvo surinkęs savo dalinio likučius. 
O 22 dieną netoliese esančiame tarpukalnyje, 
jisai jau suburia apie save 300 savanorių, iš
blaškytų karių ir civilių, prisaikdina juos 
nesiskųsti barzdų ir nesikirpti plaukų tol, kol 
karalius nebus grąžintas į Bęlgradą. ir už po
ros dienų išsirengia į pirmąjį mūšį.

Tikslas: užpulti vokiečių dalinį, kuris ga
bens iš belaisvių paimtus ginklus. Vokiečių 
— 1200, ginkluoti sunkiaisiais kulkosvaidžiais 
ir prieštarikiais pabūklais. Tačiau, netikėtai 
užklupęs tarpukalnyje, Michailovičius su savo 
vyrais suguldo juos kaip zuikius. Grobis — 
trisdešimts tūkstančių šautuvų, neskaitant 
dėžės su visos divizijos iždu.

(Pabaiga sekančiame numeryje)

zilija planuojanti priimti 100.000 emigrantų, 
tik esanti reikalinga Jungtinių Tautų para
ma šiems emigrantams pergabenti.
• Sovietai reiškia nepasitenkinimo, kaip 
praneša Tass, kad Austrijoje yra 437.000 dis
placed persons, kurių 233.000 amerikiečių zo
noje. Tass taip pat nusiskundžia, kad kraštas 
dar vis neatsipalaiduojąs nuo jų rykštės. Są
jungininkai esą atsisakę net sumažinti DP 
maisto davinį.
• JAValstybių II-jo pasaulinio karo vete
ranų vykdomasis komitetas priėmė rezoliuci
ją, nukreiptą prieš Ku-Klux-Klaną, fašizmą, 
komunizmą ir visus tuos, kurių veikla priešin
ga Amerikos interesams.
• Bulgarijoje prasidėjo kariuomenės „valy
mas“. Iki šiolei pašalinta 34 karininkai kaip 
„veiklūs fašistai“ ir 239 — dėl jų „antidemo
kratinio veikimo“, praneša AP.
• Amerikiečių leidimais leidžiami vokiečių 
laikraščiai draudžiami siųsti į kitas zonas. 
Taip pat"7paprašyti kitų zonų vadai, kad ir 
kitose zonose leidžiami laikraščiai nebūtų 
siuntinėjami į amerikiečių zoną.
o Gen. Michailovičiaus mirties minėjime 
Naujorke dalyvavo apie 500 asmenų. Minėji
mas buvo atliktas serbų ortodoksų katedroje.
• JAValstybės svarsto Kinijai ginkit) tieki
mo sulaikymą, kad tuo būdu būtų greičiau 
užbaigtos vidaus kovos.
• Rusijai vis nepatinka, kad JAValstybės 
vadovauja pasaulio taikai. Tokį žygį jie va
dina dominavimu pasaulyje.
• Antrosios atominės bombos bandymas gali ■ 
būti vieną savaitę dėl blogo oro atidėtas.
• Bolivijoje įvyko revoliucija. Buv. prezi
dentas sukilėlių pakartas. Sudaryta laikynė 
vyriausybė iš Universiteto La Paz ir darbo 
federacijos po vieną atstovą. Prezidentu lai- : 
kinai yra aukščiausio teismo teisėjas Nestor : 
Guillen. Per sukilimą būta apie 2.000 aukų.

šį sukilėlių laimėjimą sveikina Pietų Ame
rikos valstybės, juo patenkintos JAV.
• Prie Dniepro užtvankos dirbančiųjų 40% 
sudaro moterys.

Naujasis X B 36 bombonešis
Is Vašingtono UP praneša, kad X B 36 

bombonešis bus didžiausias pasaulyje. Jis 
aprūpintas 6 motorais (pro 3000 arklių jėgų 
kiekvienas) ir galės skristi 15.000 km spindu
liu. Tuo tarpu B 29 — oro tvirtovė, kurio
mis buvo Japonija griaunama, tegalėjo skristi 
til>apie 8000 km spinduliu.

Šis naujasis milžinas greitai bus išmėgina
mas. Karo ministerijos pasekretorius oro rei
kalams W. Stuart Synnington pareiškė, .kad 
šis bomboenšis galės numesti atominę bombą į 
miestą bet kur pasaulyje.

Sovietų Sąjungos vadų pakeitimai
Diplomatiniuose sluoksniuose-kursuoja ži

nios, kad Sovietų Sąjungoje numatomi kai 
kurie vadų pakeitimai. Šiuo metu Nikolai 
Novikov, Rusijos ambasadorius Vašingtone, 
išvyko į Maskvą. Maršalas G. K. Žukovas, 
anksčiau buvęs Berlyne kontrolės taryboje, 
vėliau sausumos kariuomenės vadu, dabar 
numatomas Odesos įgulos komendantu. Mar
šalas Konevas, vyr. vadas Austrijoje, taip pat 
pakeistas, nes anksčiau paskirtasis jo pava
duotojas, gen. pulk. L. V. Kurosov, dabar • 
pasirašo vyriausiu vadu Austrijoje. Jis pa
sirašė ir notą Austrijos vyriausybei dėl vo
kiečių turto nusavinimo.

Maršalas Žukovas nukeliamas į Odesą, 
•esą, dėl to, kad ten pasidaranti rimta vieta, 
susijusi su Balkanais ir Dardanelais. Kone
vas numatomas į Žukovo vietą. Toliau ame
rikiečių spaudoje minima auka — maršalas 
Novikovas, oro pajėgų vadas.

Šie visi pakeitimai daromi todėl, kaip tei
gia sklindantieji spėliojimai, kad minėti va
dai esą perdaug artimai bendravę su Vakarų 
Sąjungininkų žmonėmis.

Balkanų federacija
Albanija gali prisijungti prie Tito 

„lygomis sąlygomis“
Bulgarijos laikraštis „Izgrev“,/Albanijos 

premjero M. Enver Hodjas atsilankymo pro
ga sostinėje, rašo, kad „Albanija galinti prisi
jungti prie Jugoslavijos federatyvinės respu
blikos kaip lygus narys“.

Daily Mail pastebi, kad pagal tą korespon
dentą premjero vizitas esąs didelis politinis 
reiškinys. Laukiama, jog tarp Jugoslavijos ir 
Albanijos galėsią būti pasirašytos ekonominė 
ir karinė sutartys, panašios į sutartis, kurios 
jau esančios sudarytos trp kitų slavų kraštų.

Šios naujienos kelia didelį susidomėjimą 
ir kituose Balkanų kraštuose, kurie galėtų 
įeiti į taip vadinamą Balkanų Federaciją. Ste
bėtojai maną, jog Albanijai būsią netiesiogi
nės naudos iš prisijungimo prie Jugoslavijos, 
tačiau Graikijai susidarytų sunkumų, dėl pre
tenzijų į šiaurinį Epirusą pietinėje Albanijoje.

Ką pasakoja apie Albaniją
Daily Mail sp. korespondentas aprašo vie

nos britės p. Norah Fullagar, kuri neseniai, 
apleido Albaniją ir atvyko į Romą, įspūdžius. 
Ji Albanijoje dirbo kaip UNRRA-os tarnau
toja. Ji pareiškė: „Aš negrįžčiau atgal už jo
kius pasaulio pinigus“ ...

„Britų UNRRA-os tarnautojai Tiranoje yra 
persekiojami dieną ir naktį, ir tik vienintelis 
kelias buvęs saugus — iš viešbučio į valgyklą. 
Jei mes išeiname iš viešbučio, tuojau esame

sekami ginkluotų partizanų, net į krautuvę“, 
sako ji.

„Kada aš nuvykau ^praėjusių metų lapkri
čio mėn. į Albaniją, aš maniau, kad galėsiu 
ką nors naudingo padaryti, žmonėms padėti. 
Bet aš pastebėjau, jog yra pavojinga jiems 
kalbėti.“

Už Tiranos kelyje kas 5 mylios esą kliūtys . 
ir šimtai kareivių. Vieną kartą jiems buvę 
peleista aplankyti net jų pačių valgyklą prie 
kranto.

„UNRR-os sunkvežimiai naudojami kariuo
menės transportui. Rusų karių su uniformo
mis ir be jų dažnas reiškinys“. '

Ji mananti, kad ir kiti misijos nariai mie
lai paliktų kraštą, jei jie nebūtų surišti su
tartimis.

Susišaudymai Vienoje
Viena. VI. 23. AP praneša, kad praėjusią 

naktį rusų kareiviai šovė į du .amerikiečių 
policininkus (MP) ir juodu sužeidė, kada šie
du norėjo sulaikyti rusų kareivius su pavogtu 
amerikiečių „jeepu“, kuriuo važiavo kiti trys 
rusų kariai. Amerikiečiams pataikė į galvą, 
bet tikimasi, kad jie pasveiks.

Policininkams buvo duotas parėdymas 
amerikiečių rajone Vienoje stebėti autoveži- 
mus (jeep) ir, vieną tokį pastebėjus, buvo pa
reikalauta važiuojančius sustoti. Rusų kariai 
atsidarė auto duris ir ėmė šaudyti.

Kada amerikiečiai pradėjo apieškojimą 
vykdyti savo zonoje, vienas rusas buvo taip 
pat pašautas ir nugabentas į ligoninę, bet jo 
sveikatos stovis nežinomas. «

Buvo ir daugiau rusų apklausinėta ir vie
nas jų sulaikytas, įtarus „džipą“ pavogus.

Prieš savaitę Vienoje, britų zonoje, buvę 
susišaudymų tarp rusų, prancūzų ir britų ka
rių ir tas sukėlė tarp sąjunginių dalinių ne- - 
rimą.

Kas skatina ginkluotis?
Londonas, VII. 4. AP. Per Maskvos radiją 

buvo pareikšta, kad atominės bombos bandy
mai prie Bikini salyno „skatiną ginklavimąsi 
visokiomis ginklų rūšimis“.

Radijo komentatorius I. Lemin anglų kal
ba per radiją pareiškė, kad bandymų politinę 
reikšmę galima esą sutraukti į du žodžius — į 
„atominę diplomatiją“.

„Nepasitikėjimo ir įtarinėjimo rūkas, iš
šauktas atominės diplomatijos, dar labiau ap- 
temdęs politinę atmosferą“, sako jis. Bandy
mai prie Bikini, pridūrė jis, parodą, jog JA 
Valstybės siekiančios apsaugoti atominės ener
gijos paslaptį, kad galėtų, ją panaudoti, kaip 
politinį ginklą.

Toliau tas pat Maskvos radijo komentato
rius pasakė, kad „karo istorija parodanti, jog 
nauji, efektyvesni, ginklai nepakelčią senųjų, 
bet esą naudojami juos kombinuojant. Ir Ra
miojo vandenyno bandymai skatiną ginklavi
mosi kilimą visų ginklų rūšims“.

Kaceiininko vardas...
(Pradžia 1 pusi.)

kia reklama. Mūsų gi aprašomasis kacetinin- 
ko tipas lengva iššifruoti — jis, nors ir raiš
čio ant rankovės neturėdamas, tačiau visur 
su alkūnėmis stumdysis žmonių tarpe, kam 
reikia ar nereikia kaišios kacetininko doku
mentus, ir, nors nusikaltimą padaręs, „in fla
granti“ sugautas, visuomet Šauks pilna ger
kle:

— Kelią man! Paleiskit mane! Juk aš — 
kacetininkas.

Šituo- mes neabejojam. Bet taip pat nCa- 
bejojam, kad metas jau rimtai susirūpinti 
šiuo opiuoju pokarinės Vokietijos ir mus, lie
tuvius, liečiančiu skauduliu. Manome, kad ir 
lietuvių, politinių kalinių organizacija į šį rei
kalą atkreips dėmesį, juoba, kad visuomenė 
per daug gerbia mūsų kacetininkus, kad lei
stų eDiniams valkatoms per dažnai valkioti 
jų vardą. Vardą, kuris įpareigoja.

V. Rimvydas
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