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Bendruomeniškumas
Kurie veiksniai žmones labiausiai tarp sa

vęs sieja? — Tautiškumas, tautinis jausmas, 
be abejo, yra vienas tų veiksnių, kurie žmo
nes tarp savęs sieja stipriausiai ir glaudžiau
siai. Juk tautos yra glaudžiausiai ir stipriau
siai tarp savęs susietų žmonių junginiai.

KaS gi yra tauta? Kurie veiksniai tautoje 
žmones tarp savęs daugiausiai ir stipriausiai 
jungia? Paviršutiniškai žiūrint, šis klausimas 
atrodo labai paprastas ir lengvi atsakomas. 
Tauta yra tam tikrame žemės plote vienos 
rasės, bendros kalbos ir papročių gyveną žmo
nės. Tačiau toks tautos apibūdinimas yra ne
tikslus ir neišsamus, ne visas tautas apimąs. 
Štai, pavyzdžiui, žydų tauta gyvena išblaš
kyta po visą pasaulį. Jų pastangos, daugelį 
amžių klajojus po pasaulį,’ susiburti Palesti
noje atrodo beveik neįgyvendinama svajonė. 
Šveicarų tauta neturi vienos bendros kalbos. 
Viena šveicarų dalis kalba vokiškai, antra — 
prancūziškai, o trečioji — itališkai. Tačiau 
jie nelaiko savęs nei vokiečiais, nei prancū
zais, nei italais, o tik šveicarais. Arba dar 
būdingesnis pavyzdys ‘austrai. Jie turi ben
drą kalbą su vokiečiais, tačiau jie savęs vo
kiečiais nelaiko, ir Hitlerio pastangos austrus 
prijungti prie vokiečių pasibaigė visišku fias
co. Rasė ir religija tai pat nėra esminis tau
tos bruožas. Štai, Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse mes rasime, tur būt, visų žemės rutu
lio rasių bei religijų žmonių, ir vis dėlto yra 
veiksnių, jungiančių juos ir leidžiančių kal
bėti apie amerikiečius, kaip apie vieną di
džiausių ir glaudžiausiai tarp savęs susietų 
žmonių tautą ar bendruomenę.

Tad teritorija, rasė, kalba, religija nėra 
svarbiausi veiksniai, telkią žmones į tautas, 
bet dar yra visa eilė ir kitų veiksnių, kurie 
įvairiems kraštams ir tautoms yra skirtingi. 
Tačiau ir tie skirtingieji veiksniai turi vieną 
bendrą bruožą, kurį galėtume pavadinti ben- 
druopieniškumu. Įvairių priežasčių dėka 
žmonės, susieti į tam tikrus junginius, vadi
namas tautas, ilgainiui išsiugdo savotišką gy
venimo būdą, papročius, savotišką kultūrą, 
meilės ir prisirišimo jausmą tam kraštui, ku
riame jie gyvena. Mes galėtume pasakyti, 
kad tauta yra žmonių bendruomenė, glaudžiai 
tarp savęs susieta bendrojo gyvenimo ir liki
mo saitais. Iš čia kyla savajai tautai meilė ir 
įvairūs įsipareigojimai. Juk, pavyzdžiui, mes • 
savo tautą mylime ne dėl jos praeities garso, 
bet daugiausia todėl, kad esame su ja tūkstan
čiais įvairiausių ryšių susieti, kad mūsų ir 
mūsų būsimų kartų likimas yra glaudžiai su
sijęs su jos likimu, Ijad nuo jos laisvės ir ge
rovės pareina kiekvieno mūsų laisvė ir ge
rovė.

Kad taip iš tikrųjų esama, mes šiandien 
patys skaudžiai jaučiame. Mūsų tauta šian
dien išgyvena sunkius bei skaudžius, jai liki
mo skirtus smūgius. Ji išblaškyta, toliau te- 
beblaškoma ir naikinama. Dalis jos atblokšta 
ir į Vokietiją.

Kas mus čia skaudaus likimo atblokštus 
labiausiai sieja? Gimtoji kalba, bendras sto
vyklinis gyvenimas? Taip. Betgi bene dau
giausia mus jungia ar bent turėtų jungti ben
dras skaudus ir sunkus mūsų nežinomas liki
mas. Mes sudarome nelaimingų, bet tėvynės, 
nežinomo likimo žmonių tautinę bendruo
menę.

Skaudūs netolimos praeities įvykiai mus 
sutelkė tremtinių bendruomenėn. Tačiau ta
tai nėra vienintelis ir pats stiprasis mūsų ben
druomeniškumo veiksnys. Jei’ mūsų tautos 
netolimoji, skaudžioji praeitis buvo svarbiau
sioji priežastis, mus sutelkusi tremtinių ben
druomenėn, tai mūsų nežinomoji ^teitis, mū
sų didysis troškimas grįžti į laisvąją tėvynę, 
o jei tatai nebūtų mums lemta, mūsų pastan
gos kur kitur įsikurti ir kiek galint ilgiau iš
laikyti savitą lietuvišką veidą ir'kultūrą, yra 
tie veiksniai, kurie turėtų ugdyti ir stiprinti 
mūsų bendruomeniškumą. Tokio bendruo
meniškumo jausmas mumyse tūri būti sti
prus. Jo pakankamas stiprumas bus patiki
miausias laidas, kad mes būsime pajėgūs pa
kelti ilkimo mums skirtą •skaudų ir sunkų 
bandymą. Jei bendruomeniškumą nustelbs 
savanaudiškumas, tesirūpinimas tik savais 
reikaliukais, yra rimto pavojaus, kad mes, 
benamiai, nežinomo likimo kelyje sugniušime 
po savo sunkių vargų našta.

Kad mūsų tarpe daug kur ima reikštis 
savanaudiškumas, stelbdamas bendruomeniš
kumą, pakankamai dažnai tenka pastebėti. 
Ir nenuostabu. Juk šiandien gyvename tokio
se sąlygose, kurios savanaudiškumui klestėti 
teikia nemaža akstinų. Tad bendruomenišku
mas turi būti ugdomas ir stiprinamas. Mo
kykla, spauda ir Bažnyčia čia daug galėtų 
padėti. A. M.

Taikos kongresas prasidėjo
Taika pagal Atlanto ir Jungtinių Tautų chartas

Liepos 29 d. Paryžiuje, istoriniuose Luk- 
semburgo rūmuose, prasidėjo taikos kongre
sas. Į šiuos rūmus nukreiptos iš tėvynės iš
tremtųjų benamių ir pavergtųjų Rytų Euro
pos tautų akys. Europos žmonės laukia tai
kos, teisingos taikos, parejntos mirusio JA 
Valstybių prezidento D. Roosewelto paskelb
tomis keturiomis laisvėmis. Kol šios laisvės 
nebus įgyvendintos, tol nei Europoje nei vi
same pasaulyje nebus ramybės, tol žvangės 
ginklų kalvės, tol jaunieji vyrai nešios ginklą, 
kad galėtų apsiginti nuo agresoriaus.

Šis taikos kongresas, nors ir turi skambų 
pavadinimą, iš esmės neturėtų taip vadintis, 
nes jis nespręs visuotinos taikos problemos, 
jis nespręs ir visų Europos problemų, nes ja
me nenumatyta svarstyti nei Vokietijos nei 
Austrijos klausimai. Be tinkamo Šių dviejų 
klausimų išsprendimo Europoje, o tuo pačiu 
visame pasaulyje, vyks ir toliau ginklavimosi 
lenktyniavimas.

Kad tai taip teisingai yra, pakanka prisi
minti kongreso išvakarėse per Londono radiją 
paskelbtą žinią, kad Sovietų okupuotoje Vo
kietijos zonoje karo pabūklų ir amunicijos ga
myba vykstanti pilnu tempu. Esą gaminami 
tankai, lėktuvams motorai, sausumos ir van
dens minos, varomi toliau atominės energijos 
tyrimai ir kt. Tas rodo, kad taikos kongresui 
sunku bus pakeisti pasaulio vyrų mintis ir 
širdis, palenkiant jas taikingam susitarimui

Toks pareiškimas taikos konferencijos pro
ga yra itin pažymėtinas ir nurodąs, jog ne vi
sur pasaulyje gaminamos naudingos prekės ir 
ne visur ruošiamasi taikai.

Antras svarbus faktas yra tai, kad Sovie
tai šiuo., būdų pažeidžia Potsdamo paktą. Ly
giai kaip Sovietai nesilaiko Potsdamo pakto, 
įgyvendinant vientisą Vokietijos ūkio planą, 
kuris buvo numatytas Potsdame ir kurį da
bar pasiūlė JAValstybės įgyvendinti. Britai

Kasdieninis taikos žodynas
(Mūsų korespondento Paryžiuje)

praktinių ir dvasinių motyvų turi galutinai 
atsisakyti nuo jėgos vartojimo. Kadangi nėra 
galima išlaikyti taiką, kol tam tikros tautos, 
kurios jai gręsia, yra apsiginklavusios, tai, be
laukiant galutinos organizacijos ir sistemos, 
patikrinančios visiems bendrąjį saugumą, rei
kalinga yra tas tautas nuginkluoti. Taip pat 
jos skatins ir teiks visokią praktinę pagalbą, 
reikalingą palengvinti didžiulę ginklavimosi 
naštą, kuri slegia taikingas tautas.“

Kaip kiekvienas gali matyti, Atlanto 
Chartos kalba yra trumpa ir labai aiški. Ilga 
virtinė tautų stovi šiandien Paryžiuje prie 
Luksenburgo palociaus darų ir ištemptomis 
klausosi, ar bent vienas to pirmojo taikos 
žodžio varijantas yra retkarčiais pavartojamas 
„keturių užsienių reikalų ministerių“ pasikal
bėjimuose. Klausosi ir... nieko negirdi: At
lanto Chartos žodynas, taip plačiai vartotas 
karo metu propagandos muzikoje, šiandien 
lyg išnyko iš gyvosios kalbos.

Nuo vienos konferencijos 
prie kitos

Platus karo gaisras sujudino beveik visas 
pasaulio tautas. Šalia patrankų kalbos skam
bėjo visomis bangomis taikos himnai. Abu 
priešai aiškino ir įtikinėjo savo draugus, są
jungininkus ir simpatikus, kaip jie organizuos 
taiką, kuriais pagrindais ji bus paremta, ką ji 
duos kontinentams, tautoms, klasėms, luo
mams ir profesijoms. Dar ir šiandien mūsų 
ausyse tebesikartoja tauriausių sumanymų, 
plačiausių komentarų ir saldžiausių viliojimų 
giesmės ... Dvi didžiosios konferencijos vie
na po kitos turtino taikos žodyną. Maskva 
ir Teheranas — tai vėl nauji du žodžiai su 
visa eile labai sudėtingų aiškinimų, kadaise 
buvusių labai aktualių, bet jau suspėjusių nu
blukti ir užsimiršti.

1943 metais spalių 30 dieną „keturių už
sienių reikalų ministerių“ — anglo Edeno, 
amerikiečio Hullio- kiniečio Foo Ping Sheun- 
go ir sovieto Molotovo — pasirašytas komu
nikatas paskelbė, kad, „kai ‘ik pasibaigs ka
ras, sąjungininkai nebenaudos savo ginkluo
tų pajėgų jų užimtose teritorijose, nebent ta
tai būtų reikalinga taikai ir tarptautiniam 
saugumui.“ Tai buvo naujas, prie Atlanto 
Chartos prijungtas taikos žodis, kurio tikroji 
reikšmė buvo paslėpta diskusijose ir kurio

Afanto Charles kalba
Naujos ir ilgos taikos ieškojimas kartu 

su karo pradžia. Tautos, valstybės, politi
kai ir paprasti žmonės... po pirmojo šūvio 
pradėjo sudarinėti „taikos žodyną". Bet rei
kėjo dvejerių metų, kol atsirado Atlanto 
Charta, vėliau visokios deklaracijos, konfe
rencijos, nutarimai ir viskas-viskas, kas rei
kalinga taikai... Per šešeris karo metus pa
vyko pagaminti tiek žodžių apie taiką, kad 
jais jau galima lengvai užpildyti visas 
kasdienines konferencijas.

Deja, „taikos kūrėjai“ ieško vis naujų ir 
pasauliui mažiau suprantamų žodžių, dažnai 
pamiršdami ar nebenorėdami naudotis tuo 
žodynu, kuris yra tapęs kasdieniniu teisin
gos ir laisvos taikos ^ieškančioms tautoms.

Pirmasis tokios taikos žodis buvo Atlanto 
Charta, sudaryta Atlanto vandenyne tarp 
dviejų tradicingų ir aukštos politinės inteli
gencijos tautų — anglų ir amerildečių, pasi
rašyta dviejų vyrų: Roosewelto ir Churchil- 
lio 1941 metais rugpjūčio 14 dieną. Tas pir
masis didysis taikos žodis turi aštuonis va- 
rijantus. Ir yra verta juos visiems žinoti ir 
visur vadovautis. Pakartokime čia juos: 
„1) Nei Anglija nei Š. Amerika nesiekia padi
dinti savų teritorijų; 2) jos nepripažįsta jokių 
teritorialinių pakeitimų, kurie būtų padaryti 
be laisvai pareikšto suinteresuotų tautų noro; 
3) jos pripažįsta teisę kiekvienai tautai pa
sirinkti sau patinkamą valdžios formą; jos 
siekia, kad būtų sugrąžintos suvereninės tei
sės ir laisvas valstybių funkcionavimas vi
soms tautoms, kurioms jėga jos buvo atim
tos; 4) jos stengiasi atidaryti visoms tautoms 
— mažoms ir didelėms — priėjimus prie pa
saulio žaliavų ir prie visų prekybinių trans
akcijų, kurios yra reikalingos tų tautų eko
nominei gerovei; 5) jos trokšta įgyventinti 
tarp tautų pilnutinį ekonominį bendradar
biavimą, kad būtų galima garantuoti visiems 
darbo sąlygų pagerinimą, ^tonominį progresą 
socialinį saugumą; 6) jos tikisi, kad, sunai
kinus galutinai nacišką tironiją, bus sukurta 
tokia taika, kuri leis visoms tautoms gyventi 
saugiai jų teritorijoje ir garantuos visų vi
siems žmonėms gyvenimą, laisvą nuo baimės 
ir skurdo; 7) tokia taika suteiks' teisę visiems 
žmonėms plaukioti be kliūčių jūrose; ir 8) jos 
yra įsitikinusios, kad visos pasaulio tautos dėl

savo sutikimą dėl šio pasiūlymo jau davė.
Štai tokiose aplinkybėse susirenkama į 

Paryžių taikos klausimų spręsti. Kai kurie 
diplomatiniai sluoksniai nurodo, jog patiek
tieji taikos sutarčių projektai, surašyti juodu 
ant balto, parodą, kaip Europa esanti pada
lyta į du skirtingus blokus.

Kaip žinoma, į Paryžių Sovietų Sąjungos 
delegacijos pirmininkas užsienių reikalų mi- 
nisteris V. M. Molotovas kartu atsivežė ir 
kvislinginius Pabaltijo valstybių atstovus. Tei
singasis pasaulis žino ir jaučią, kur glūdi tei
sybė ir teisingumas. Smurto aktai negali būti 
taikos kongrese ratifikuojami arba bent pa
laikomi.

Ne vienam kyla klausimas, ką duos ši kon
ferencija, kurios taip laukia europiečiai. Klau
simas nelengvai sprendžiamas, bet turint gal
voje nurodytas aplinkybes ir paskirtį, lauktų 
vaisių vargu tenka tikėtis, nes septyniolikos 
tautų atstovai konferencijoje sprendžiamo 
balso Šiaip ar taip neturės. Jie tegalės siūlyti 
tik kai kuriuos pakeitimus, bet pačias sutar
tis galutinai pasirašys tik likusieji keturi di
dieji.

Dėl šių priežasčių kai kas linkęs nurodyti, 
jog šios konferencijos svarbiausias tikslas 
esąs tik psichologinis.

Nežiūrint šių pesimistinių žinių, mes turi
me tikėti teisngumu, kurį remia prezidentas 
Trumanas. Jis, išlydėdamas užsienių reikalų 
ministerį James F. Byrnes į taikos kongresą, 
aerodrome, kur buvo susirinkusių apie 3000 
asmenų, pareiškė, kad taika Paryžiuje turinti 
būti grindžiama Atlanto ir Jungtinių Tautu, 
chartomis ir kad Byrnes misiją parems visą 
JAValstybių tauta. Po' tokių pareiškimų, mes 
neprivalome pasiduoti pesimizmui, bet laukti 
su viltimi ir tikėti Trumano pareikštoms min
tims.

vartojimas buvo paliktas šalių nuožiūrai. Iki 
šiol jau nutekėjo daug vandens visomis Euro
pos upėmis, ir vis tas antrasis taikos žodis 
nesuranda savo vietos kasdien besikomplikuo- 
jančiame taikos žodyne. Lenkija, Rumunija, 
Austrija, Vengrija, Bulgarija, Čekoslovakija, 
Suomija, Italija, Graikija, Latvija, Estija ir 
Lietuva stovi prie to žodžio ir laukia, kada gi 
pagaliau jis bus pritaikintas. Antroje Pary
žiaus keturių konferencijoje beaiškinant, ką 
reiškia šioji deklaracijos vieta, paaiškėjo' tik 
tiek, kad ginkluotos „sąjungininkų“ pajėgos 
tvirtinąs! jų teritorijose: stato tvirtoves ir 
karinius aerodromus, organizuoja gynimosi 
linijas, kasa apkausus ir lavinasi... Pagal 
Maskvos konferencijos nutarimus išeitų, kad 
tokie „dalykai yra reikalingi taikai ir tarp
tautiniam saugumui“.

Trečiasis tfaikos žodis skamba „Teheranas“. 
Jo gimimo data 1943 m. gruodžio 2 d. Roose- 
weltas, Churchillis ir Stalinas buvo to žodžio 
autoriai; žodžio, kuris reiškė, kad „siekiama 
sukurti taiką, paremtą pripažinimu pasaulio 
tautų milžiniškos daugumos ir panaikinsiančią 
karo baimę skaitlingoms generacijoms“. „Mes 
kviečiame bendradarbiauti visas tautas, — ma
žas ir dideles, — kad būtų panaikinta pasau
lyje tironija ir vergija, priespauda ir perse
kiojimai“. Tokiais kilniais komentarais ir 
giliai prasmingais' atsišaukimais „Teherano 
autoriai“ siuntė į visas pasaulio dalis taikos 
balandžius ir žavėjo pavergtąsias tautas pui
kiais žadėjimais ir viltimis. Panaikinti ti
roniją ir vergiją — panaikinti priespaudą ir 
persekiojimus! Kuris gi nenorėtų laikyti tuos 
žodžius taikos kelrodžiais? Ir milijonai žmo
nių kasdien kartoja šią Teherano maldą ir 
ilgesingai laukia kilnių pasaulio tautų ben
dradarbiavimo tironijai ir priespaudai panai
kinti. Bet tas trečiasis taikos žodis, kaip ir 

1 pirmieji du, šviečia aukštai danguje... ir ne- 
, pajėgia prasiveržti pro aklinai uždarytas kon- 
I ferencijų duris.

Ir jau nebe nuo šiandien tas gerasis tai
kos žodynas tyliai ir skubiai keičiamas nau
juoju... Yaltos konferencija yra to naujo 
žodyno gimtuvė. Jis atskyrė ir išmetė visus 
žodžius, kurie yra giminingi laisvei, teisei, 
teisingumui, tolerancijai, ir pasiliko tik tuos, 
kurie kalba apie sunaikinimus, išrovimus, iš- 
draskymus, bausmes ir nusikaltimus... Yal
tos konferencija yra pirmasis juodas taškas 
šviesiame taikos dugne. Ji davė pradžią nu
sivylimui, abejonėms ir susimąstymui. Ir vis
kas, kas šiandien yra „įstūmęs taikos kūrėjus" 
į sunkiai išbrendamas pelkes, priklauso Yal
tos konferencijoje gimusiai pirmpradinei nuo
dėmei. Vėliau sekusios San-Francisco ir Pots
damo konferencijos, nors ir mėgino atsipalai
duoti nuo Krymo klaidų, nesugebėjo grįžti 
prie pirmųjų trijų taikos žodžių, padengtu vie
nu visus mus viliojančiu užrašu: „Atlanto 
Charta“.

Paskutinis taikos žodis
Paskutinis taikos žodis bus, aišku, oficia

liai suformuluotas Taikos Konferencijoje. To 
žodžio formulės jau visi metai ieško .keturi 
ar penki didieji“. Tuo reikalu jau jie turėjo 
daug karštų ginčų ir dar turės nemaža kalbų. 
Gal praeis dar vieneri antri metai, kol bus ’ 
nustatyta galutina taika... O gal tokios ga
lutinos taikos mūsų amžiuje ir nebus galima 
nustatyti. Kaip ten bebūtų, betgi visiems rū
pi klausimas: ar paskutinis taikos žodis apims 
„Atlanto Chartos“ principus ar jis tik bus pa
remtas nauja diplomatų išrasta sąvoka, kuri 
vadinasi „Realizmas“?

Iš paruošiamųjų taikos darbų tuo tarpu 
tegalima daryti tik vieną prielaidą: „Taikos 
sutarties žodžiai bus realistiniai“. Toji prie
laida nedžiugina nė vieno, nes ji rodo, kad 
tokia taika nebus nei pastovi, nei tvirta, nei 
teisinga. Besiremiant realizmu, galima leng
vai nusileisti į laukinį stovį, kur stipresnis 
kuria įstatymus silpnesniajam, kur galingesnis 
ryja ir naikina menkesnį, kur aukštesnis nu
stelbia žemesnį. Tai yra džiungliško įstaty
mo dėsnis, kurs, pritaikintas tautų ir žmonių 
santykiams, palaiko tironiją ir vergiją ir ple
čia priespaudą ir persekiojimus. Tai yra dė
snis, griežtai priešingas Teherano konferen
cijos atsišaukimui ir Atlanto Chartos princi
pams.

Gyvoji ir negyvoji gamta gyvena ir re
miasi „realizmu“. Kodėl gi žmonės turi tvar
kytis kitaip? Jei jau yra tokia valia, kad sti
prasis turi gyventi silpnoje sąskaitom tai kam
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Lietuvių gyvenimas

Lietuvių kolonijos Austrijoje
sto teatre (solistas P. Rūtenis), Teatro simfon. 
orkestre (smuik. St. Geštautas) ir kt. Čia lie
tuviai turi labai gerą vardą — tai didelis stu
dentų nuopelnas rengiant kultūrines pramo
gas, o taip pat populiaraus austrų tarpe ta
pusio pianisto A. Kuprevičiaus, davusio visą 
eilę viešų, atskirų ir su simfon. orkestru kon
certų. Geriausios recenzijos mirgėjo austrų 
spaudoje. Taip pat daugely lietuvių pasirody
mų aktyviai dalyvauja išraiškos meno šokio 
šokėja p-lė B. Vaitkūnaitė.

Raud. Kryžius veikia energingai. Pavyko 
daug iki šiol gauti paramos iš karinės pran
cūzų valdžios, Tarptautinio bei Liet. Raud. 
Kryžiaus centrų. Santykiai tiek su prancūzų 
tiek su austrų valdžia yra geri. Labai į kri
tišką maitinimosi būklę pateko lietuviai, kai, 
Vienos Kontrolinės Tarybos nutarimu, nuo 
IV. 1. užsieniečiai gauna tik austrų kortelės 
normas. Todėl daug kas rengiasi išsikelti į 
Vokietijos stovyklas — deja, labai sunkiai 
gaunami leidimai.

Nusikalsčiau, kiek plačiau neužsiminęs 
apie Insbruko lietuvių studentų sambūrį „Li
thuania“. Tai nepartinė ir nepolitinė studen
tų kultūriniams reikalams tvarkyti organi
zacija, prancūzų kar. valdžios legalizuota 
prieš pusmetį. Trumpame „interviu“ pirm. 
H. Nagys nubrėžė sambūrio ir ideologinę li
niją: „suburti visus bet kurių įsitikinimų lie
tuvius studentus į glaudžią bendruomenę, ku
rios uždaviniai būtų: žmogaus asmenybės ug
dymas, išlaikymas lietuvio tremtinio dvasioje 
Lietuvos bei tautinės vienybės“.

Tikrai, čia per nepilnus metus politiškai 
bei kultūriškai daug nuveikta. Gyva veikla 
ir atsiekti kultūriniai laimėjimai galėtų būti 
pavyzdžiu mūsų studentams Vokietijoje. Tuo 
atžvilgiu ypač atžymėtinos prie sambūrio vei
kiančios visuomenininkų literatūros-meno bei 
sporto sekcijos ir daug kur gražiai pasireiš
kusi studentų taut, šokių trupė, vadov. stud. 
Baliukevičiaus. Jau išleistas ir studentų lai
kraščio (rotatoriumi) „Sambūris“ Nr. 2. Pa
laikomi itin geri ryšiai su šveicarų YMCA, 
Tarptaut. Stud. Organizacija, Pabaltijo bei 
lenkų studentais. Su austrų stud, santykiai 
yra draugiški, bet dėl valdžios prieš užsienie
čius vedamos propagandos pasigendamo juose 
nuoširdumo. Labai palankus lietuviams tė
vas Suso Brown, didžiausias Tirolio istorikas, 
už pavyzdingą laikymąsi ir auką sudegusio 
austrų kaimo gyventojams lietuvius studen
tus net per radiją išgyrė.

Paskutiniu metu Insbruko universitete lie
tuvių studentų yra per 100, pusė jų — stu
dentės. Be to, jų tarpe 26 doktorantai bei 
diplomantai (daug ekon. ir teis.). Gyvena vi
si privačiai. Maistas iki šiol buvo vidutinis, 
bet minėtas potvarkis palietė ir sambūrio val
gyklą. Tai skaudžiausia jiems problema, ir 
dėl to numatomas rudens semestrui studentų 
skaičiaus sumažėjimas.

Esama apie 90 lietuvių Tiroly (Kufsteine) 
UNRRA-os stovykloje drauge su kitų tauty
bių tūkstantinėmis. Stovykl. pirm. Baronas. 
Čia maitinimas labai blogas. Išvykimas tik 
iki 5 km. ir tai griežtai sekamas. Stovykla

Suradęs progą, pervažiavau visas tris 
Austrijos okupacines zonas, norėdamas pa
žinti visų lietuvių kolonijų būklę ir perduoti 
žinias tautiečiams Vokietijoje bei užjūry.

Šimtams tūkstančių pažįstamo Lindau prie 
Bodeno ežero muitinės „egzekuciją“ atlikęs, 
patekau į Austrijos prancūzų zoną — Vorarl- 
bergą. Prieš pusmetį čia spietėsi, palyginti, 
didelė lietuvių kolonija — iki 700. Daugiau
sia Bregence ir Bliudence. Aplankiau Bre- 
gencą ir jame — šios apylinkės lietuvių cen
trinę būstinę. Tebeveikia čia dar Liet. Baud. 
Kryžiaus Vorarlbergo sk. (pirm. Dr. Daukša), 
YMC-os (Tarpt, jaunų vyrų krikščionių są
jungos) skaitykla, skirta Pabaltijo tautoms,- 
Servi Social DJP. — prancūzų kar. valdžios 
įstaiga užsieniečiais rūpintis. Visų taut. pirm.
— lenkas, gen. sekret. — A. Baliūnas. LRK 
rūpesčiu gauta paramos rūbais iš Centrinio 
LRK, Maisto klausimas čia gan opus. Seniai 
pamiršti čia pakietėliai ar kitos papildomos 
normos prie austriškos 900 kalorijų kortelės! 
Nenuostabu — kolonija geometrine progresija 
mažėjo ir mažėja, keliasi į Vokietiją; kiti iš
vyksta studijų į Insbruką ar kitur. Šiuo me
tu kolonija nesiekia nė 300 asmenų. Neseniai 
lankėsi Dr. kun. Končius ir pažadėjo sunkioje 
būklėje paremti. Vyksta ir kultūrinis judė
jimas. Suruoštoje čia tautinėje parodoje Pa
baltijo skyrius sukėlė didelio susidomėjimo 
austrų tarpe, ypač lietuvių tautiniai rūbai, 
spauda, pinigai. Neseniai suruoštoje užsienie
čių meno parodoje apie joje dalyvavusius še
šis lietuvius menininkus (Valių, Tamošaitį, 
Peldavičiūtę, Meškėną, Šepetį ir Augustina- 
vičių) viet. austrų spauda davė1 plačias ir pa
lankias kritikas. Netrukus laukiama pasiro
dant didelio Vorarlbergo pabaltijiečių litera
tūrinio „Lootus — Ceritus — Viltis“ almana
cho, red. p. Barkausko. Jei austriškos spau
dos čia net perdaug, betgi lietuviški laikraš
čiai retai aplanko, o jų visi taip ištroškę...

Netrukus patenku į Tirolio sostinę — Ins
bruką.

Insbrukas — lietuvių Austrijoje 
judėjimo centras

Čia ankštoje patalpoje susikūrė net visa 
įstaiga: neseniai sudaryta Lietuvių Taryba 
Austrijoje, Lietuvių Sąjunga Tiroly (pirm, 
kun. Gureckas), Liet. Raud. Kryžiaus Tirolio 
sk. (pirm. Dr. Tallat-Kelpša, visai Austrijai
— pirm. inž. Bielskus) Lietuvių Studentų 
Austrijoje Centr. Atstovybė ir Insbruko liet, 
stud, sambūris „Lithuania“ (pirm. H. Nagys), 
Vyr. skautų „Maironio“ vardo d-vė (dr. St. 
Kairys).

Lietuvių Sąjunga, kaip informuoja pirmi
ninkas, yra prancūzų karinės valdžios legali
zuota dr-ja kultūriniams reikalams tvarkyti, 
bet jai praktiškai atiteko lyg komiteto funkci
jos. Ji apima visus Tirolio lietuvius, veikia kaip 
atstovaujas organas, tvarko visus jų reikalus 
bei konsoliduoja kitų organizacijų veikimą. 
Kolonija taip pat žymiai sumažėjusi ir šiuo 
metu siekia apie 360 narių. Gyvena visi pri
vačiai, keletas dirba prancūzų įstaigose, Mie

didelė, bet tvarkinga. Veikia vienintėlė pran
cūzų zonoje lietuviška prad. mokykla, vaikų 
darželis. Paskutiniuoju metu kolonijos pirm, 
rūpinasi lietuvius taip pat iš Austrijos iškel
dinti.

Pasiekti iš Insbruko Gracą greituoju trau
kiniu užtenka dienos. Traukiniai perpildyti, 
nors zoniniai leidimai sunkiai gaunami ir 
griežtai kontroliuojami. Tiesa, dar bilietų 
kainos nebuvo pakeltos, betgi mokama tik 
jau šilingais, kurs nuo pirmykštės markės te
siskiria tik išorine išvaizda.

Austrijos anglų zonoje. Lietuvių kolonija 
čia apima lyg dvi apygardas: Steiermarką ir 
Kaemteiią.

Steiermarke lietuvių apie 50. Jo centre 
Grace priskaitoma jų apie 30, iš kurių pusė 
— studentai. Kolonijai atstovauja A. Sena
torskis. Nedidelis, bet judrus Graco lietuvių 
studentų sambūris „Lithuania“ (oficialiai lei
stas anglų valdžios), vadov. B. Baranausko, 
spėjo parengimais gražiai užsirekomenduoti. 
Jis atstovauja ir visą lietuvių kultūrinį ju
dėjimą anglų zonoje. Gyvena visi privačiai, 
gauna tik austriškas maisto korteles ir pri
valo dirbti. Tarp kita ko, gyvenąs Grace pro- 
naciškas prof. Regelis (gyvenęs Neprikl. Lie
tuvoje) „uoliai“ bendradarbiauja vietinėje 
komunistų spaudoje!

Kaemteno apygardos pirm-kas J. Vainau
skas. Pavienių šeimų gyvenama Klagenfurte, 
Villache, Pertschache ir vad. „sperzonoje“ 
(prie Triesto), bet daugiausia UNRRA-os Spi
tei a. Drau stovykloje (apie 120). Maitinami 
iki šiol buvo čia neblogai. Stovyklos vadovas 
Br. Kvedaras. Dalis jų taip pat nori išsikelti 
į Vokietiją, bet iš anglų zonos beveik neįma
noma gauti leidimus. Trūksta čia inteligen- 
tinių pajėgų, tad jokio kultūrinio judėjimo 
nėra. Užklydęs lietuviškas laikraštis brangi
namas kaip relikvija ir keliauja per rankas, 
iki suplyšta. Šiuo-metu stovykloje vyksta me
džio drožimo kursai.

Lietuviai Vienoje
Patirta, kad trijose vakarinių sąjunginin

kų zonose esą apie 60 lietuvių, iš kurių 12 
bestudijuojančių universitete ir konservatori
joje. Koloniją atstovauja St. Digrys. Tarpt. 
Raud. Kryžius sušelpė kiek rūbais, bet mai
tinimosi būklė sunki. Gal visi norėtų išvykti, 
deja, leidimo gavimui reikalingas visų ketu
rių sąjungininkų sutikimas ...

Po dienos kelionės iš Graco atsidūriau 
Amerikiečių zonos Linco lietuvių kolonijoje, 
kuri tėra tik Neries pločio atstume nuo rusų 
okup. zonos. Žydrasis Dunojus Linco miestą 
dalija ne tik dvi dalis, bet ir į dvi zonas, tarp 
kurių per tiltą judėjimas vyksta net tramva
jais, žinoma, tik turintiems atitinkamus lei
dimus — jie tikrinami tilto galuose.

Kolonija neblogai įsikūrusi. Visi gyvena 
privačiai, bet už butus turi patys mokėti. 
Maisto atžvilgiu čia lietuviai stovi geriau ne
gu bet kur kitur Austrijoje, kadangi čia ūki
ninkų kraštas (vad. Austrijos „aruodas“). Be 
to, prie maisto kortelių gaunama parama iš 
UNRRA-os. Gal todėl kolonija ir čia taip 
nepaslanki... Veikiąs komitetas (pirm. prof. 
V. Marijošius) ir L. R. K. skyrius (pirm. prof. 
Gruodis) apima aukštutinę Austriją su dau

giau kaip 600 lietuvių. Kultūrinė veikla silp
noka, ypač trūksta lietuviškos spaudos, o 
taip pat neturima jokių švietimo židinių. Be
sisteigiąs šveicarų YMC-os skyrius pažadėjo 
pasirūpinti spaudos, sporto ir kt reikmenų.

Nors lietuviai turi ir gerą vardą, tačiau 
jie nusiskundžia, kad austrų valdžia dažnai 
užbėganti jiems už akių ir dėl to karinėje 
valdžioje jie būna nesuprantami. Visų di
džiausias troškimas — kuo skubiausiai įsi- 
jungti į lietuvių kolonijos Vokietijoje, tačiau 
kolonijos išsikėlimas, nepadarius atitinka
miems organams žygių, vargu bus įmanomas, 
nes iš amerikiečių zonos išvykti paskutiniu 
metu visai neduodami leidimai.

Kiek didesnis skaičius (apie 300) lietuvių 
susibūręs Riedo UNRRA-os stovykloje. Gy
venama labai ankštai, med. barakuose drau
ge su latviais, estais ir slovakais. Visų tautų 
stovyklos viršininkas agr. J. Meiliūnas. Tu
rima pradžios mokyla, vaikų darželis ir vei
kianti Kultūros Dr-ja (su meno, taut, šokių 
ir ypač gyvu sporto skyr.). Neturint reikiamų 
vertėjų, ėjęs stovyklos laikraštėlis turėjo su
stoti. Liet, spaudos bei vadovėlių labai trūk
sta. Paminėtina, kad pora lietuvių studijuoja 
Linco Brucknerio konservatorijoje ir, kaip 
pažangūs, gerai įvertinti.

Pagaliau spaudos ir meno darbuotojų ko
lonijoje — Salzburge.

Pačiame Salzburgo mieste tik 30 lietuvių, 
kiti — apylinkės! (apie 130). Veikia ir čia 
dvi lietuviškos įstaigos: Liet. Komitetas (pirm. 
A. Skėrys) ir L. R. K. skyr. (pirm. Baltuška). 
Visas kultūrinis ir meninis veikimas reiškiasi 
Glasenbacho UNRRA-os stovykloje. Pažvel
kime tik į visą eilę kultūrinių bei švietimo 
žiedų: Privat. dailės būrelis (vad. dail. Ta
mošaitis), Liaudies universitetas (vad. C. Grin- 
cevičius), Studentų sambūris (pirm. V. Dam- 
brava), taut, šokių ansamblis (vadov. p. Vo- 
kietaitytė ir Akstinas). Be to, Moterų dr-ja, 
sporto sekcija. Veikia pradžios mokykla ir 
vaikų darželis. Ypač veiklus spaudos darbuo
tojų kolektyvas (pirm. prof. V. Krėvė-Micke
vičius), išleidžiąs „Dienos Žinias“ (red. M. Šal
tenis), savaitraštį „Mūsų Žinias“ (red. C. Grin- 
cevičius) iki 20 pusi, (abu rotator.) ir neperio
dinį kultūros, meno žurnalą „Tėvynėn“ (red, 
V. Dambrava) spausdintą spautuvėje. Pasku
tiniojo išleista jau 3 Nr.

Lietuviai čia įsikūrę mediniuose, bet ne
bloguose barakuose, drauge su latviais, estais 
ir keletą kitų. Stovykla daro tvarkingą įspū
dį. Iš begyvenančių čia 14 mokosi Salzburgo 
Aukšt. Muzikos Mokykloje — Mocarteume, 
jų dalis jau absolventai. Neseniai, dalyvau
jant muz. Matiukui Pr., muz. Motekaitienei I. 
ir pian. Dulskytei A., buvo duoti net trys 
koncertai, transliuoti per Austrijos radiją 
„Rot-weiss-rot“.

Mūsų tautiečiai vyrauja ne tik skaičiumi, 
bet ir savo organizuotumu, drausmingumu bei 
tvarkingumu. Salzburgo miesto austrų sri
ties vyriausybė ir burmistras Vasario 16 d. 
proga atsiuntė lietuviams sveikinimus. Dar
bas čia visiems privalomas, todėl visi stovy
kloj ar už stovyklos ribų dirba. Tremties var
gams prisiminti kolonijos rūpesčiu pastatyta 
koplytėlė. Taip pat ir iš Salzburgo lietuvių 
daugelis susirūpinę išsikelti pas saviškius į 
Vokietiją.

Kokia apskritai atmosfera gaubia lietuvių 
gyvenimą Austrijoje? (Nukelta į 6 pusi.)

(18) Balys Gaidžiunas

Pakeliui į mirtį
Į Berlyną

Pradėjom apsiprasti naujose sąlygose. 
Maistas buvo kiek blogesnis kaip Landsberge, 
bet užtat nereikėjo nieko dirbti, o tai mes la
bai vertinom. Kai prisimindavom paskutines 
darbo sąlygas Landsberge, šiurpuliai nueidavo 
visu kūnu. Tai buvo jau ne darbas, bet bai
sus kankinimas. Tai buvo klaikus košmaras. 
Po kelių dienų, vieną rytą koridoriuje išgir
dom šaukiant inž. B. ir kitų pažįstamų pa
vardes. Supratau, . kad atsirado ir lauktoji 

> mūsų dalis. Tuoj padėjom visas pastangas 
susirišti ir gauti žinių. Mums buvo pranešta, 
kad jie iš Landsbergo buvo varomi pėsti, kad 
jie patys daugiau kaip 60 km vežė sunkiai 
pakrautus kalėjiminio turto vežimus. Tik pu
siaukelėje juos paėmė sunkvežimis. Taip pat 
pranešė, kad pakelėje jie jau buvo atkirsti rau
donųjų ir kad šie tikrai yra priėję prie Kiu- 
strino. Iš jų grupės buvo visi atvežti. Jie taip 
pat nieko nežiną apie Landsbergo ligoninėje 
pasilikusį stud. P. Jis greičiausiai ten ir likęs. 
Taip pat nežiną, kur yra stud. M. Jį, kaip 
plaučių ligonį, anksčiau išvežė neva į Ber
lyno ligoninę. Visi gerai jaučiame, kad iš 
mūsų tarpo prasideda didelis nubirėjimas. 
Jėgos pradeda išsekti ir mes pradedam labai 
sparčiais žingsniais keliauti į mirtį.

Kada koridoriuose nurimsta, pasistatau 
kėdę prie lango ir žiūriu į tolumą. Prieš ma
no akis apgriauto Berlyno vaizdas. Iš vieno 
šono pušynas. Matau, kaip danguje drum
sčias pavasariniai debesys, kad “Iškritęs snie
gas per dieną vėl prapuola, kad jau pučia dar 
Šaltoki, bet ateinantį pavasarį žadą vėjai. Ka
lendorius jau rodo vasario mėnesio pradžią. 
Nežmoniškai graudu. Žinau, greit ateis pava
saris ir į mano tėvynę ir tėviškę. Ką ten be
ras grįžtantieji paukščiai? Juk ten griuvėsių

krūvos ir svetimi žmonės! Ar tebėra gyva ir 
sveika senutė, motina, brolis, seserys ir jų vai
kai? Ak žinau, gerai žinau, kad jie išblaš
kyti ir taip pat neša sunkaus likimo naštą. 
Jaučiu, kad tuoj pavasaris ateis ir į Austri
jos kalnus. Ten toli, prie Kroatijos sienos, 
nublokšta ir mano šeima. Ką veiks pavasario 
dienom šeštuosius metus pradėjęs sūnus ir tik 
vaikščioti išmokusi dukrelė? Ką veiks miela 
žmona ir jos tėvai? Žinau, kad ir dažnai 
brauks dideles ašaras, sielvartaus ir per kal
nus keliaus tai į savo namus, tai pas mane į 
kalėjimo mūrus. O koks žiaurus likimas, 
kaip skaudžiai mus išmetė ir nežinia nei kada 
nei kur begalėsim susirinkti. Visi mes lau-
kiam karo pabaigos, visi norim bėgte susi
bėgti vėl į vienus namus, bet karas eina, 
griūva amžiais statyti miestai ir pelenais pa
virsta pinigais neįkainojamos vertybės.

Aliarmai beveik kasdien skelbiami, o mes, 
kaip buvę, taip ir pasiliekam savo celėse. 
Mūsų niekas niekur neišveda slėptis nuo“ 
bombų, metamų į Berlyno miestą. Vieną die
ną mes klausomės smarkumu dar negirdėto 
Berlyno bombardavimo. Per langą mes ma
tome, kaip viena po kitos skrenda didžiulės 
grandinės lėktuvų ir kaip sprogsta bombų virti
nėj. Dalinuos pargyvenamais įspūdžiais su gre- 
moj celėj sėdinčiu D., nes kalėjimo korido
riuose negirdėti esant jokio prižiūrėtojo. Ban
dom skaičiuoti lėktuvus, bet jų skrenda šim
tai. Tik po geros valandos vėl nutyla spro
gimų dundesys. Iš trečiojo aukšto matom, 
kaip ties Berlynu kyla ir kyla dūmų debesys. 
Vakare vienas kalinių patarnautojų mums 
praneša, kad buvo smarkiai pultas Berlyno 
centras, kad 
ten 
daug teisėjų, 
lis bylų. Ta žinia įdomi, nes ji liečia ir mus 
pačius. Mes jaučiame tam tikrą palengvėjimą, 
kad atsiėmė bent mažą pelnytą bausmę ir tie, 
kurie taip lengvai į kartuves varė tūkstančius 
nekaltų žmonių vien už tai, jog jie norėjo likti 
Ištikimi savo tautai.

sudaužytas
užmuštas vyriausias 

kad sunaikinta

Volksgerichtas, 
prokuroras ir 

da-

Ėjo dešimtoji diena, kai mes buvome at
vežti į Berlyną. Iš ryto mus iškvietė pas ka
lėjimo inspektorių. Inspektorius savo darbo 
kambaryje buvo prisikrovęs didžiulę krūvą 
bylų. Vos įvestam kiekvienam kaliniui davė 
klausimą: „— Už ką esi kaltinamas?“ Jau 
pats klausimo pastatymas kiekvienam kali
niui duoda rimtą pagrindą manyti, kad kali
nimo priežastis nežinoma. O, be to, kiekvienas 
kalinys, instiktyviai save gelbėdamas, niekad 
teisybės ir nepasakys. Kada man buvo šis 
klausimas pastatytas atšakiau:

— Buvau žemės ūkio mokslo žurnalo re
daktorius. Cenzūra išbraukė vieną straipsnį, 
bet spaustuvės darbininkai išbrauktą straipsnį 
paliko ir atspausdino. Dėl tos priežasties bu
vau suimtas, frontui artėjant ir iš Lietuvos 
išvežtas.

Inspektoriui, tur būt, nebuvo nei jokio noro 
nei jokio reikalo atlikti smulkesnį apklau
sinėjimą. Kaip buvo pasakyta, taip ir surašė.

Praėjo dar viena diena, ir mus vėl išvedė į 
kalėjimo namų tėvo patalpas. Kieme mes su
tikome jau kai kuriuos kalinius civiliniais 
drabužiais. Kaliniai tarpusavy kalbėjos, kad 
mažiau prasikaltusius ir turinčius mažas baus
mes už kriminalinius prasikaltimus kasdien 
grupėmis paleidžią, bet politiniai kaliniai bū
sią vežami į saugesnę vietą. Kas mūsų lau
kia, mes nežinojom. Kituose mažesniuose ka
lėjimuose tuoj pasisekdavo vienokiu ar kito
kiu būdu gauti apytikrių žinių, bet čia visos 
dedamos pastangos nuėjo niekais. Mes vėl ga
vom savus rūbus. Vienam iš mūsų pasisekė 
nutverti ir naują laikraštį. Iš jo buvo gali
ma susidaryti apytikrį vaizdą. O jis buvo 
toks, kad visuose frontuose lūžta ir kad vo
kiečiai vis' dar priešinasi gana kietai. Iš lai- 
kaščio buvo galima justi, kad vokiečių tau
toj jau daug netikėjimo ir kad propagandai 
reikia šaukte šaukti apie būsimą pergalę. 
Mums, ir mažai žinių turintiems, ta propa
ganda atrodė naivi ir dar labiau skelbianti 
pralaimėjimą. Grįžus su savais rūbais į celes, 

liepė per naktį ramiai miegoti, o kelionei pa
siruošti iš ryto. Bandėm klausti prižiūrėto
jus, kur mus veš, bet šie atsakė, kad ir jie 
patys nežiną. Naktis vėl ėjo sunkiuose gal
vojimuose.

Nors Berlyne ir grėsė nuolatiniai bombar
davimai, bet kalėjimas buvo pakenčiamas. 
Savaitę prasėdėjom be jokio darbo, o po to 
buvom gavę popierinius vokus lankstyti. Jei 
ne šaltis, kad ir su labai menku maistu, buvo 
galima gana ilgai laikytis. Mus džiugino ir tai, 
kad apie mūsų atvežimą į Berlyną lietuviai, 
gyveną laisvėje, jau turėjo žinias. Bet ar be
galės kas sužinoti, kur iš čia mus vėl išveš ir 
kur bus naujoji mūsų kalinimo vieta — mės 
rimtai abejojom. Juk ir lietuviai, frontui ar
tėjant, turėjo traukti toliau į vakarus, trauktis 
į tas sritis, į kurias tikėjos greit ateisiant 
anglus ar amerikiečius. Rytą mus vėl rikiavo 
koridoriuose, tikrino mūsų pavardes, skirstė 
grupėmis ir išvedė į kiemą. Dviem sunkve
žimiais mus pradėjo vežti Berlyno gatvėmis. 
Mes atsidūrėm viename Berlyno kanalų. Prieš 
mus stovėjo gal kokių 800 tonų baidokas. 
Krantinėje butfo priversta krūvos drožlių, ke
lios dešimtys čiužinių, keli šimtai antklodžių. 
Taip pat buvo pridėta ir maisto produktų. Iš 
to buvo galima spręsti, kad mes esame ruo
šiami ilgai kelionei. O kalinių jau radom ilgą 
eilę ir vis dar naujų vežė. Iš kalinių unifor
mų sprendėme, kad tai iš įvairių kalėjimų 
evakuojami politiniai kaliniai, daugiausiai dar 
neteisti ir laikomi Volksgerichto žinioje. Pri
žiūrėtojų taip pat buvo gausybė. Visi gin
kluoti revolveriais ir šautuvais. Stovėdami 
krantinėje ir vieni į kitus dairydamiesi, ėmėm 
rimtai rūpintis, ar su mumis kaip su nerei
kalingais ir pavojingais daiktais, nebus sugal
vota ir piktai atsiskaityti. Juk lengva ka inius, 
kurie sukraunami į laivus ar į baidokus, neva 
įvykusios nelaimės vardu, greit nurašyti, o vi
suomenei paskelbti, kad įvyko didelė nelaimė 
ir transportas'paskendo. Su mumis taip ne
pasielgė. Mums dar ilgai davė maudytis mūsų 
naujajam varge.
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Vieni skuba - kiti delsia
Prieš kokius 8-9 mėnesius, vadinasi, netru

kus po Vokietijos kapituliacijos, per Luksem- 
burgo radiją girdėjau trumpą paskaitą iš 
Jungtinių Tautų Organizacijos. Paskaitinin
kas pareiškė maždaug taip: „Sis karas buvo 
paskutinis pasaulio istorijoje karas. Daugiau 
karų nebebus. Kas kitaip mano, tas yra žmo
nijos priešas. Tokį subjektą — dar pridėjo 
paskaitininkas — reikia nedelsiant sutvar
kyti“. O štai nepraėjo ir vieneri metai — to
kių kalbų jau nebegirdime. Šiandien niekas 
nebesidrovi viešai klausti, kokioje padėtyje 
dabar yra pasaulis: taika ar karas? Kur eina 
pasaulis: į taiką ar i karą?

Ar yra pagrindo tokiems klausimams?
Taip, yra. Visų pirma mes formaliai tai

kos neturime. Turime tik ginklų paliaubas 
— nė viena taikos sutartis dar nėra pasira
šyta. O juk Vokietija su visais savo sateli
tais kapituliavo daugiau kaip prieš metus. 
Greit bus metai, kaip tą patį padarė Japonija. 
Svarbiausia, kad tos abi valstybės (Italija dar 
anksčiau) kapituliavo besąlygiškai. Taigi, at
rodo, ir nebūtų kliūčių taikos sutartims sura
šyti. Ginčų turėtų būti kuo mažiausia — pa
eidavusios pusės, be sąlygų, su viskuo sutin
ka. Jeigu tad neturime formalios taikos, — 
tai priežasčių reikia ieškoti kur kitur.

Ar turime dabar faktiną taiką? Atrodo, 
kad būtų sunku gauti šimtaprocentiškai tei
giamą įspūdį. Ir Azijoje vis dar pakariauja
ma (Kinija) ir Artimuose Rytuose (Palestina) 
dažnokai liejasi sąjungininkų (anglų) kraujas. 
Trieste taip pat. Apskritai paėmus, Europoje 
ir kitur vyksta įvairių kariuomenių manevrai 
ir pergrupavimai (nors ir „nereikšmingi“ — 
pagal suinteresuotųjų pranešimus), laivynai 
daro savotiškus „vizitus“, karo vadai inspek
tuoja karines bazes (Eisenhoweris, Montgo
mery), o svarbiausia — bandomos atominės 
bombos. Kai kas jau spėlioja (žiūr. š. m. bir
želio 27 d. „Daily Mail“ straipsnį „Russia Has 
Atom Bombs Too“), kad

Maskvai sunaikinti užtektų trijų 
amerikiečių iš uranijaus pagamintų atominių 
bombų. O rusai esą taip pat jau turį savo 
sunkiąsias vandenines atomines bombas, ku
rios, nors ir be didelių „iškilmių“, taip pat 
išbandytos — ir „veikiančios“ gerai.

Naujorkui sunaikinti reikėtų astuonių 
tokių bombų. Tad, atrodo, kad tokių ir pa
našių faktų akivaizdoje vargu ar galima būtų 
objektyviai tvirtinti, kad gyvename taikos 
periodą ir kad karų daugiau nebebūsią.

Bet jeigu taip, tai dabar labai svarbus 
klausimas,

kas su kuo negali susitaikinti?
Juk jau minėjau, kad buvusiems priešams — 
ašies valstybėms ir jų nugalėtojams — susi
taikinti kliūčių nėra. Nugalėtieji pasidavė be 
sąlygų. Užtektų jiems padiktuoti taiką ir pa
kišti pasirašyti. Juk po pirmojo pasaulinio 
karo Versaill’io taikos sutartis buvo pasira
šyta jau 1919 m. birželio 28 d. Vadinasi, vis
kas buvo „sutvarkyta“ per nepilnus aštuonis 
mėnesius. (Taikos sutartys su Austrija, Bul
garija ir Vengrija buvo pasirašytos taip pat 
po 12 mėn. nuo karo pabaigos). Tad atrodo,

Veržikas

tik tada taikintis su nugalėtaisiais. Tokia tai
ka būsianti patvaresnė už Versaill’io taikos 
sutartį. Versaill’io sutartis buvusi perdaug 
paskubomis surašyta, todėl ir baigėsi tokiu 
baisiu fiasco. Tai, žinoma, argumentas šiek 
tiek rimtesnis, bet negalima gi jo ištęsti iki 
absurdo. Bijant pasirašyti blogą taikos su
tartį, geriau jokios nepasirašyti... laikyti 
naują karą buvusio karo tiesioginiu tęsiniu. 
Tad šis argumentas taip pat jau „paseno“. 
„Išsiaiškinimams“ buvo laiko.

O tie išsiaiškinimai buvo taip pat labai 
savotiški. Suvažiuoja keturi „didieji“ užsie
nio ministerial. Tariasi, tariasi ir nesusitaria. 
Na, ir paveda klausimą toliau „spręsti“ savo 
pavaduotojams — viceministeriams. Tai tik 
delsimo priemonė. Ka gali „išstudijuoti“ ar 
„išspręsti“ pavaduotojas, jeigu jis priklauso 
nuo to paties šefo, kurs pats negali išspręsti? 
Kitas reikalas, jei tai būtų kiti nepriklausomi 
asmenys, ekspertai. O taip, kaip dabar yra 
— tai tik tas pats manevravimas, delsimas. 
Pačių „didžiųjų“ ministerių „susitarimai“ taip 
pat yra labai būdingi delsimo taktikai. Labai 
dažnai susitariama taip, kad pripažįstama, jog 
nesusitarta. Susitariama klausimą .atidėti 10 
ar daugiau metų. Klausimą spręsti tik tada, 
kai bus išspręstas tas klausimas, kuriam svar
styti dar neatėjo laikas ir pan. Pavyzdžių 
čia neminėsiu — juos gali rasti kiekvienas, 
kurs tuos pasitarimus seka per radiją ar lai
kraščius.

Savaime, žinoma, kyla klausimas, o 
kam naudingas tas delsimas?

Visi, o ypačiai mes, ištremtieji lietuviai, gerai 
suprantame, kad visas pasaulis ištroškęs tvar
kos, ištroškęs aiškumo ir šiokio tokio pasto
vumo. Be jo— tūkstančiams ir milijonams 
žmonių gyvenimas darosi nebepakenčiamas, 
nebe mielas. Tad kėlimas klausimo, kas yra 
suinteresuotas nepastovumu, kam yra nau
dingas delsimas — reikalas labai švelnus. Jis 
gali būti kai kieno suprastas, kaip tam tikras 
kaltinimas. Bet nepaisant viso to, yra būtina 
ieškoti tikro ir objektyvaus atsakymo i tą 
klausimą.

Vakarų demokratai ir amerikiečiai delsi
mu nesuinteresuoti. Priešingai. Amerikiečiai 
labai suinteresuoti kaip galint greičiau su
daryti Europoje, Azijoje ir Amerikoje tokias 
sąlygas, kad žmonės galėtų pradėti ramiai 
dirbti — užsidirbti, pradėti geriau gyventi ir 
pirktis Amerikos pagaminamas prekes. Juk 
ne kur kitur, o Amerikoje aštriai yra iškilęs 
visų piliečiu darbu aprūpinimo klausimas. O 
to darbo Amerika tol neturės pakankamai, 
kol jai neatsivers pirkti pajėgios Europos, 
Azijos, Afrikos ir kitos rinkos. Tai viena me
dalio pusė.

Kita vėl vertus, tiek Amerika tiek Anglija 
nori pereiti į taikos meto gyvenimą. Šie de
mokratiškieji kraštai tuo skiriasi nuo dau
gelio Europos kraštų (pav., Vokietijos, Rusi
jos), kad jiems militarizmas iš esmės yra sve
timas ir nesimpatingas. Jis jiems tik bėdos 
reikalas. Europos kraštai yra įpratę nuolati
niam ginklavimuisi — skelbia net ginklavi

, Kazys

kad susitaikinti negali ne priešai, ne tie, ku
rie viens su kitu kariavo, bet tie, kurie 

buvo ir tebėra sąjungininkai.
Juk ir iš tikrųjų visose tose gausiose konfe
rencijose, kurios aiškiai (arba neaiškiai — šiek 
tiek užmaskuotai) baigiasi nesutarimais, da
lyvauja gi vien tik sąjungininkai, vien tik 
nugalėtojai. Tad jeigu jos išira, neduoda vai
sių, tai jau jokiu būdu čia ne ašies valstybių 
kaltė. Žinoma, tatai nėra nei joks „paslapties 
išdavimas" nei joks naujas „išradimas“. Ta
tai visi supranta ir žino. Bet apie tai nenori
ma kalbėti, o svarbiausia apie tai kalbėti kai 
kada'net rizikinga — galima būti lengvai ap
šauktam „ašies“ gynėju ar fašistu. Tik, ačiū 
Dievui, amerikiečiai ir, apskritai, anglo-sak- 
sai yra tiek įsipraktikavę demokratai, kad 
jiems kokia nors demagogija įspūdžio nedaro, 
ypačiai jei ta demagogija turi aiškų antide
mokratinį tikslą. Prie tokios antidemokrati
nės demagogijos, turinčios tikslą nuslėpti ti
kruosius reikalus, reikia priskirti ir didėjan
čią tendenciją įrodinėti, kad taikai labiausia 

pavojingos mažosios tautos-valstybės.
Tokiai nesąmonei teigti, ypačiai demokrati
niais laikais, reikia iš tikrųjų turėti geras 
akis. Juk kas gi sukėlė didžiuosius karus: 
mažos ar didelės tautos? Kuri gi mažoji tauta 
kada nors išdrįso kariauti be pritarimo (pa
skatinimo, o kai kada ir prievartos) kurios 
nors vienos ar kelių didžiųjų valstybių? O ką 
gi mes girdime šiandien pačiose svarbiausiose 
politinėse konferencijose? Dėl ko ten ginči
jamasi? O gi dėl to, kad taikai (konkrečiai, 
patiems didiesiems galiūnams)-esą pavojingos 
tokios valstybės, kaip: Graikija, Iranas, Ru
munija, Vengrija, Ispanija, Indonezija. Apie 
tokias „taikai pavojingas“ valstybes, kaip: 
Latvija, Estija ir Lietuva, net užsiminti bau
gu. Komentarai nereikalingi. Pakaks ištrau
kos iš pasakėčios: „ne dėl to ėriukas kaltas, 
kad jis vilkui ramybę drumsčia, bet dėl to, 
kad vilkas alkanas“... Taigi, legenda apie 
mažųjų tautų pavojingumą taikai, nors ji ir 
yr dabar gan intensyviai iš tam tikrų šalti
nių skleidžiama, yra vien .antidemokratinė 
demagogi j a,, nieko bendro neturinti su tomis 
kliūtimis, kurios neleidžia sukurti pasaulyje 
taiką.

Tad kame gi yra tikrosios taikos sutarčių 
sudarymo

delsimo paslaptys?
Žinoma, kiekvieną uždelsimą galima aiškinti 
„techniškomis“ kliūtimis — nesuspėjama, 
neaprėpiama. Nėra laiko klausimams tinka
mai išstudijuoti. Bet tai yra, žinoma, pats 
banališkiausias ir nieko neįtikinąs paaiškini
mas. Juk „suspėjama“ laiku išrasti, pagamin
ti ir išbandyti atomines bombas, o taikos klau
simams (kurie jau buvo pagrindinai dar prieš 
karo pradžią išstudijuoti) išstudijuoti — ne
pakanka laiko.

Tiesa, yra kitas, jau daug rimtesnis del
simo argumentas. Būtent: nugalėtojai nori 
pirmiau tarpusavyje pagrindinai išsiaiškinti, 
tarpusavyje pasirašyti susitaikymo sutartį ir 

mosi penk- ar dešimtmečius. Jie, mat, auto
matiškai tiki, kad ateis laikas tiems ginklams 
pavartoti. Anglo-saksų pasaulis elgėsi kitaip. 
Savo kūrybą jis daugiausia kreipia į ūkišką 
ir kultūrišką pajėgumą. Ginklus gamina ir 
žmones karui paruošia dažniausia tik tada, 
kai iškyla reikalas juos vartoti. Tad dažniau
sia ir praeina kuris laikas, kol „užvedama“ jų 
karo mašina. Bet kai jau užvedama, tai ji jau 
nebesustoja, tikslo neatsiekusi. Tatai matėme 
pirmame ir antrame pasauliniame kare. Bet 
kol netarpiško reikalo nėra, tai vietoje ginklų 
jie kuria gyventojų patogumui reikalingus da
lykus. Todėl ir šiuo • metu tiek D. Britanija 
tiek Amerika yra labai suinteresuotos „iš
siaiškinti“, ar jau karas baigėsi — ar galima 
pereiti į intensyvią ūkio ir kultūros kūrybą, 
ar yra tik pertrauka to karo? Kol tas klau
simas neaiškus, Amerika labai, dar jos istori
joje negirdėtu būdu ginkluojasi, steigia lai
vyno ir oro bazes, išranda jau žinomus (ato
minę bombą) ir nežinomus ginklus, ruošia ka
ro kadrus ir 1.1. Bet drauge su tuo Amerika 
nori griežtai

pastatyti delsimui tašką 
ir gauti atsakymą: greitas susitarimas — tai-, 
ka arba ... karas.

Visai kitaip tas reikalas yra rytuose. Čia 
dar labai daug „nesutvarkytų“ reikalų. Pa
vadinti Koenigsbergą — Kaliningradu, „iš
laisvinti“ kelius kariškai silpnus kraštus — 
tai, palyginti, lengvas ir greitas darbas. Bet 
padaryti visą Rytų Europą „įsitikinusiais“ so
vietų draugais, įtraukti vokiškąją sovietų zo
ną į savo orbitrą, užangažuoti „besispardan
čius“ prancūzų komunistus (suderinti juos su 
vokiečių komunistais) Kremlių, nuversti Fran
co, duoti Triestą Titui, — tai vis tokie reika
lai, kurių taip greit negali sutvarkyti net 
įgudę Kremliaus kombinatoriai. Juo labiau, 
kad tam jų darbui nemažai „kliudo“ vakarai 
su savo reikalavimais „sudemokratinti“ So
vietų okupuotus kraštus ir bent kiek aukš
čiau kilstelėti „geležinę užuolaidą“ (Dėl tos 
užuolaidos net UNRRA nori nutraukti pašal
pą Ukrainai ir Baltgudijai). O be „užuolai
dos“ tvarkyti užkulisius sunku, ypačiai, kad 
Sovietų „tvarkymo“ metodai labai svetimi ir 
nesuprantami' vakarams. Todėl jų Sovietai 
taip nenori rodyti vakarams. O, be to, Euro
pos komunistus rikiuoti Kremliui taip pat ne
lengva. Kas vieniems gera, kitiems nepaken
čiamai bloga. Jau minėjau Prancūzijos ir 
Vokietijos komunistų suderinimo (dėl Ruhro 
ir Reino kraštų) opumą. Tas pats ir kitose 
srityse. Taigi, įsižiūrėjus į šitas aplinkybes, 
galima būtų nustatyti formulę

vakarai skuba — rytai de’sia
Dar, žinoma, yra ir kitų motyvų, kodėl 

vieni delsia, o kiti skuba. Bet tai jau būtų 
kariška tema — neliesiu jos.

Iš viso, Atrodo, kad delsimas eina rytų 
naudai. Todėl galima tikėtis, kad, esant rim
tam reikalui, rytai eis dar į tolimesnius kom
promisus ir rodys konferencijose „nuoširdu
mo“ — tam, kad padėtų — nei taika nei ka
ras — užtęsti iki reikiamo momento. Šį del
simą sutrumpinti ar nutraukti vakarams nėra 
lengva.

Vyt. Alantas

Teisybė atostogauja
(Pradžia praeitame Nr.)

Ant kažin kokio maišelio, kuris jau buvo 
beveik visas apsemtas, kiūtėjo kukliai apsi
rengusi, dar ne sena moteris, laikydama glė
byje gal metų amžiaus kūdikį. Moteris ne
verkė, nedejavo, nesiblaškė, ji tik savo veidą 
spaudė prie kūdikio veidelio ir toje pozoje 
tartum sustingo. Net ir tada, kai Rikantas 
pašvietė lempute, moteris nepajudėjo. Jie 
pastebėjo, kad vaikas buvo nepaprastai iš
blyškęs. Jis sunkiai mirkčiojo didelėmis pa
vargusiomis akimis ir sunkiai alsavo.

— Tamstos vaikas serga? — paklausė Ri
kantas.

— Taip, jau visa savaitė. Temperatūra 40. 
Bet nutrukus jo ir mano kančios baigsis. Mes 
mirsime kartu.

— Gal tu ir dabar manai, kad teisybė nu
galės? — kalbėjo tamsoje Rikantas. — Jei 
suaugę plaunasi, tai jų reikalas, bet kuo kal
tas tas sergąs vaikas? Jie paskelbė totalinį 
karą. O kas yra totalinis karas? Ar tai reiš
kia, kad kūdikiai ir seniai turi eiti į frontą? 
Ne, jie į frontą negali eiti, bet totalinis karas 
juos pasiekia visur, net ir giliausiuose pože
miuose. Totalinis karas yra žmonių suniek- 
šėjimo zenitas, totalinio karo įstatymą padik
tavo pats Liuciferis...

— Žiūrėk, ji meldžiasi, — tartum atsaky
dama į jo žodžius, pastebėjo Skaidrienė, kai 
Rikantas vėl apšvietė moterį su vaiku.

Tikrai, moteris pamėlynavusiomis lupomis 
šnabždėjo maldą.

Oras slėptuvėje vis ėjo tvankyn. Vanduo 
pakilo iki juosmens. Viršum vandens lingavo 
tik žmonių pečiai ir galvos. Vienoje vietoje 
ėjo atkakli kova dėl kėdės tarp moters ir ka
žin kokio senio. Matyt, moteris, kuri sau ant 
pečių buvo apsižargdinusi kokių dviejų metų 
mergytę, ant kėdės jau buvo stovėjusi anks

čiau, nes ji visą laiką šaukė: Mano kėdė! 
Mano kėdė! Senis, matyt, ją nuvertė ir pats 
norėjo ant jos atsistoti. Moteris tvirtai laikė 
kėdę už kojų, vyras tempė ją už atlašos. Jie 
tūsėsi įniršę, kovodami dėl keletos gyvenimo 
akimirkų, nes vis tiek visi turėjo žūti. Van
duo jiems siekė jau iki krūtinės. Vyras stai
ga pasidavė pirmyn ir iš visų jėgų stūmė su 
kėde moterį; ji nustojo pusiausvyros, rikte
lėjo ir pasinėrė po vandeniu su savo mergyte.

— Dieve, —' užsidengė rankomis veidą 
Skaidrienė.

Vyras, laimėjęs kėdę, mėgino ant jos pasi
stoti, bet medinė kėdė niekaip nenorėjo grim- 
sti. Beniurkindamas nepaklusnią kėdę, jis, 
matyt, sukniubo ant jo paskandintos moters 
lavono, pats pasinėrė ir daugiau nebeiškilo.

Moteris su sergančiu vaiku dabar stovėjo 
stačia ir savo vaiką laikė pakėlusi viršum 
galvos. Kietai sučiauptomis lūpomis, ji pak
laikusiu žvilgsniu žiūrėjo į juodą, nešvarų 
vandens paviršių. Ji buvo baisiai pavargusi 
ir sušalusi. Vaikas atrodė kaip numirėlis: 
taip jis buvo išblyškęs. Iš tikrųjų, jis jau ir 
buvo miręs, bet kol lavonėlis nebuvo pradė
jęs stingti, motina to negalėjo žinotu Bet 
staiga ji krūptelėjo: ji pajuto, kad kūdikis 
nebegyvas. Tuomet ji tvirtai prispaudė jį 
prie krūtinės ir pasinėrė į vandenį.

— Koks siaubas, Dieve, — suvaitojo Skai
drienė.

— Mes čia matome dvidešimtojo amžiaus 
mūsų civilizacijos humaniškuosius laimėji
mus, — negalėjo susilaikyti nesityčiojęs Ri
kantas. — Atrodo, kad ir mūsų valanda arti
nasi, — pridūrė jis apvesdamas lempute visą 
slėptuvę. —. Bet mes į vandenį nesinersime: 
palauksime, kol jis pats mus apsems... — Jis 
staiga nutilo. Kitapus slėptuvės lemputės 
spindulys užkliuvo už kirkos, kabančios ant 

sienos. Pusiau eidamas, pusiau plaukdamas 
jis nusiirė į kitą slėptuvės pusę ir, nusikabi
nęs kirką, nuskubėjo prie durų. Jis norėjo 
ištirti, kodėl neatsidaro durys. Po keletos mi
nučių darbo Rikantui pavyko išmušti keletą 
lentų viršum durų. Pasikėlęs rankomis, jis 
pamatė, kad nors koridorius ir buvo užver
stas plytomis ir akmenimis, tačiau viršum 
gružo vis dėlto dar buvo likęs šioks toks ur
velis, kuriuo vienas žmogus galėjo šliaužti. 
Rikantui buvo aišku, kad tai dar joks išsigel
bėjimas, nes urvas galėjo susiaurėti aukščiau, 
o vanduo juk vistiek koridorių užlies. Ten 
gali būti dar šlykštesnė mirtis, kaip slėptu
vėje, bet rizikuoti vistiek reikėjo.

Rikantas nuplaukė atgal pas Skaidrienę, 
kuri vos besilaikė ant kojų. Ji buvo baisiai 
išblyškusi ir sunkiai alsavo.

— Drąsos, mums gal dar pavyks išsigel
bėti, — tarė jis. — Imk mano lemputę į vieną 
ranką ir šviesk o kita kabinkis man už peties 
ir tvirtai laikykis. Nebijok, aš plaukti moku. 
Plaukiame! — Ir paskutinieji likę gyvi nu
plaukė slėptuvės palubėmis durų link.

Ant vandens paviršiaus plūduriavo skry
bėlės, vaikų kepuraitės, drabužiai, o vienoje 
vietoje jiems pastojo kelią lavonas. Bet Skai
drienė jau tiek buvo nusilpusi ir tiek siaubo 
mačiusi, kad lavono pasirodymas jai nebe
darė jokio įspūdžio. Ji tik susierzino, kad jis 
kliudo jiems plaukti į išsigelbėjimą...

— Plaukiame, kaip žiurkės. Gerai pasa
kė Napoleonas: nuo tragizmo iki komizmo tik 
vienas žingsnis, — nusijuokė Rikantas.

Priplaukę prie durų, jie vargais negalais 
išlindo pro skylę į koridorių. Rikantas žino
jo, kad vanduo tuojau kliūstelės paskui juos, 
todėl, neleisdamas jaunai moteriai nė at
sikvėpti, liepė jai sekti paskui, o pats nulin
do urvu pirmas. Rikantas žinojo, kad slėptu
vė nebūva labai giliai žemėje ir išlipti iš jos 
būtų buvę galima suspėti, jei tik urvas aukš
čiau nebūtų užgriautas. Bet juo aukštyn, juo 
sunkyn darėsi šliaužti. Ji išgirdo, kaip van
duo kliūstelėjo į koridorių. Skaidrienė suri

ko, kad jos kojos jau vėl vandenyje. dr ragino 
Rikantą šliaužti greičiau. Bet jis nieko ne
begalėjo padaryti: toliau koridorius buvo vi
sai užgriuvęs. Dar keletą kartų riktelėjusi: 
Greičiau! Skaidrienė visai nutilo: ji nustojo 
sąmonės. Rikantas nebegalėjo judėti nei pir
myn nei atgal

— Argi ir mane velnias trauks? — pagal
vojo jis nerimo apimtas. Paskum jam ėmė 
suktis galva, jis dar girdėjo kažin kokį triukš
mą viršuje, jis ėmė šauktis pagalbos ir pats 
nustojo sąmonės.

Rikantas atgavo sąmonę lingoninėje. Sa
lia lovos sėdėjo Skaidrienė.

— Tau geriau? — paklausė ji švelniai.
— Kur aš?
— Ligoninėje. Mes išsigelbėjome. Mus at

kasė paskutinę akimirką, kaip iš grabo. Aš 
greitai atsigavau, bet tu tris dienas išgulėjai 
be sąmonės.. Kokių baisių dalykų tu prikal
bėjai ... -

— Vis dėlto pragaro galybės mums pa
dėjo ...

— Mums padėjo Dievas, — atsakė ji ra
miai.

— Dievas! — šyptelėjo ligonis išblyškusio
mis lūpomis. — Tu pati turėjai progos savo 
akimis įsitikinti slėptuvėje, kad Dievas mus 
visai užmiršo. Atsimink moterį su kūdikiu...

— Slėptuvėje aš kaip tik pamačiau, kad 
Dievas yra. Paskutinėmis savo gyvenimo aki
mirkomis niekas iš tų nelaimingųjų nesišau- 
kė pragaro galybių, bet visi šaukėsi Dievo.

— Kvailiai...
— Tu klysti, — paėmė ji jo ranką. — Klau

syk, tu man dukart išgelbėjai gyvybę, aš no
riu išgelbėti tavo sielą.

— Nuo kada tu pasidarei sielų žvejoto- 
ja?...

— Nesijuok. Būdama slėptuvėje, aš pasi
žadėjau, jei išsigelbėsiu, daryti žmonėms tik 
gera.

— Geriau tau reikėjo pasižadėti tapti vel
nio tarnaite; tuomet tu būtum daugiau lai
mėjusi. Ir tai būtų buvę teisingiau: juk pa-
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Draga Michailovičius
(Pradžia praeitame Nr.)

Gandas apie tai tuojau pasiekia voki:' 
generalinį štabą. Kovai su banditais pasiun
čiama kalnų šaulių brigada. Jai atvykus, Mi
chailovičius ir jo vyrai jau toli, išsiskirstę de
šimtukais po visą kraštą. Kiekvienos grupės 
uždavinys: atskirose krašto srityse suformuoti 
četnikų dalinius, kurie, savarankiškai tvarky- 
damiesi, veiktų Michailovičiaus vadovaujami.

Pats Michailovičius vyksta į Bosniją. Šį 
užkampį jis pasirenka ne vien dėl to, kad tai 
jo gimtasai kraštas, bet ir todėl, kad kalnai, 
Išraižyti sriūčių, prarajų, apaugę miškais ir 
krūmokšniais, sudaro geriausias sąlygas to
kiam karui, kokį jis. nori pradėti. Pačioje 
Ravna Gota kalnyno viršūnėje, kuri pasie
kiama tik per slaptų vingiuotų takų raizgyną, 
labirintais išpainiotoje oloje, jis įrengia savo 
generalinį štabą, kurį juokaudamas vadina 
savo Berchtesgadenu. Iš tiesų, kaip Hitlerio 
erelio lizdas, ši ola greit tampa ir rūmais, ir 
ginklų sandėliu, ir kareivinėmis: ji išpuo- 
šiama iš vokiečių atsiimtu jų plėšikavimų gro
biu: dramblio kaulu inkrustuotais baldais, 
brangiais kilimais, ikonomis; čia jisai sukrau
na savo ginklų atsargas, čia apsistoja poilsiui 
tarp dviejų žygių daliniai, kuriems jisai pats 
vadovauja.

Šitiems daliniams iš pradžių pavedamas 
uždavinys, kurį jis skaito pačiu skubiausiu: 
neleisti naudotis Belgrado-Sarajevo plentu, 
didžiąja arterija, kertančia šalį nuo rytų iki 
vakarų, taip būtina susisiekimui, kaip aorta 
kraujo cirkuliacijai. Šis 720 km plentas — 
tai tikras šedevras, statytas prieš pat karą, — 
vingiuoja kalnų atšlaitėmis, kiekviename po
sūkyje pagražintas tiltu arba tuneliu. Ne
praslinko nė šešios savaitės, o jis. jau nusėtas 
uolų skeveldromis, užverstais tuneliais, išspro
gdintais tiltais, — lyg po didžiulio žemės dre
bėjimo. Vokiečiai galės siųsti jį taisyti po 
12.000 vyrų iš karto, — nė karto, kol tęsis ka
ras nė vienas jų sunkvežimis nepravažiuos 
tuo plentu nuo vieno galo iki kito.

Dinozaurai ir klajojanti ugnelė
Paralyžavę priešo kariuomenės judėjimą, 

Michailovičius ir jo padėjėjai, persirengę kal
niečiais, keliauja per visą šalį. Kur tik 
leidžia gamtinės sąlygos, jie verbuoja sava
norius, apginkluoja juos, apmoko, organizuoja 
partizanų būrius. Gruodžio mėnesį jie turi 
savo žinioj- jau trečdalį Jugoslavijos terito
rijos, o jų skaičius siekia šimto tūstančio vy
rų. Vokiečiai net ir su didelėmis jėgomis 
nebedrįsta įkelti kojos į ištisas provincijas.

Von Seydlitz pasiūlo už Michailovičiaus 
galvą 200.000 dinarų, o įkaitais paima jo žmo
ną ir vaikus. Michailovičius jam atsako pri- 
siųsdamas nuorašą dekreto, kuriuo karalius 
skiria jį karo ministeriu.

1942 m. gegužės mėn. Hitleris nusprendžia 
imtis griežtų priemonių. Jo asmenišku parė
dymu, 17 italų divizijų, penkios kroatų, 7 bul
garų, šešios vengrų — viso 35 divizijos ap
supa Hercegoviną ir Juodkalniją. Puikiai pa

galiau kas mus iš to pragaro ištraukė, jei ne 
pragaro galybė?

— Ne pragaro, o daugaus. Tu man pats 
sakei, kad velnias kvatojasi ant sugriautų 
miestų griuvėsių: velnias griauna, bet ne sta
to. Ar ne tu pats man sakei, kad pats Liuci
feris padiktavo žmonėms totalinio karo įsta
tymą? Tik per jį mes buvome atsidūrę už
griautoje slėptuvėje, kuri panėšėjo į pragaro 
prieškambarį. Ir tu žinai, kokį žodį aš kar
tojau savo sąmonėje tomis desperacijos va
landomis? Dievas! Už to žodžio aš graibs- 
čiausi, tartum skęstantis už šiaudo. Tas žo
dis, lyg žiburėlis, visą laiką žibėjo mano sie
loje, neleisdamas man paskęsti tamsybių tam
sybėse. Ir tu žinai, koks vaizdas švystelėjo 
man akyse, prieš man netenkant sąmonės? 
Baltas angelas dideliais sparnais, rodėsi, su
stojo ties manimi ir vieną savo sparną nu
leido ant durų, pro kurias veržėsi vanduo; ir 
vanduo nustojo tekėjęs. Ir tada aš pagalvo
jau: Rikantas klysta, Dievas yra ir Jis nenu
stoja rūpinęsis tais, kurie tikrai šaukiasi Jo 
pagalbos. Šiandie žmonija kenčia tik dėl to, 
kad leido apželti takeliui, vedančiam prie Rū
pintojėlio.

— Aš, tur būt, esu labai nusilpęs, kad ta
vo kvailios fantazijos veikia mane raminan
čiai, — pasakė jis stengdamasis nusišypsoti 
sarkastiškai, kaip kad buvo pripratęs, bet ne
pajėgė: jo veidą nušvietė raęii ir draugiška 
Šypsena.

— Mano fantazijos nė kiek nekvailesnės 
už tavąsias, nelaimingas drauge, — atsakė ji 
švelniai. — Slaugydama tave, aš daug gal
vojau. Aš mačiau ir girdėjau, kaip tu kliedė
damas kovojai su kažin kokiomis piktomis 
dvasiomis. Taip, tu kovojai, tu nepasidavei, 
nors aną vakarą, kai tu man kalbėjai apie 
savo meilę, tu buvai jų galioje. Mes galime 
nupulti, mes galime nevilties pagauti nusi
gręžti nuo Dievo, bet mūsų nupuolime daž
niausiai, glūdi mūsų prisikėlimas. Dieviškos 
kibirkšties mūsų sieloje negali užpūsti jokios 
tamsybių galybės. Tu kėlei balsą prieš Dievą, 
tu nebetikėjai Jo globa, tu šaukeisi pikto glo
bos, bet kartu, būdamas slėptuvėje, tu pikti
naisi, kam turi kentėti nekaltas kūdikis. Ir 
tais nevilties momentais tavo sieloje neuž-

ruošta operacija: strategas grandinis pamiršo 
tiktai vieną smulkmeną būtent, — kad šis 
kraštas nėra tai mižiniškas bilijardo stalas, 
ant kurio galima būtų operuoti dinozauriškais 
kariniais junginiais, ir kad šiems junginiams 
teks susidurti su priešu, primenančiu klajo
jančią ugnelę, kuri be pėdsakų išnyksta kaip 
tik tą sekundę, kai jau tikiesi jį pačiupti, ir 
vėl iškyla, kai visai jo nelauki. Operacija 
pasibaigia visišku fiasco.

Ir štai, vieną liepos mėnesio rytą, Ravna 
Gora kalnų oloje įvyksta viena keisčiausių 
scenų šio karo istorijoj. Keturi aukštieji vo
kiečių karininkai, puikiame Mercedes auto
mobilyje, su iškabinta balta vėliava, prisistato 
priešakiniems daliniams ir užrištomis akimis 
atvedami pas Dragą Michailovičių. Jis priima 
juos stačias, aplink save suspietęs savo štabą, 
kuris susideda iš panašių į jį gauruotų, pasi
šiaušusiomis barzdomis žaliūkų. Vyriausias 
karininkas laipsniu, išdidaus Wehrmachto, 
kurio devynios armijos viena po kitos kapi
tuliuoja Europoje, atstovas, prisistato sukilėlių 
vadui:

— Generolas Bader. Generolo von Seyd- 
litzo vardu atvykstame tartis dėl paliaubų.

Michailovičius, be abejonės, triumfuoja

Slaptieji 1939 m. susitarimai
Niurnbergo byla jau yra atskleidusi visą 

eilę Trečiojo Reicho politikos ir diplomatijos 
paslapčių. Mūsų skaitytojai jau žino, kad prieš 
porą mėnesių pasauly sukėlė nemažą dėmesį 
vad. slaptieji protokolai, pridėti prie 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. vokiečių-sovietų sutarties. 
Spaudoje yra pasirodę ištraukų iš šių proto
kolų — mus, aišku, ypatingai domino tie su
sitarimų punktai, kuriuose paliečiame Lietuva. 
Neseniai šių protokolų (jų yįp du) tekstą įsi
dėjo žinomasis britų dienraštis „Manchester 
Guardian", gi dabar, savo 12 n-ry jį persi
spausdino prancūzų politinis savaitraštis „Une 
Semaine dans le monde“ (Savaitė pasauly). 
Turėdami galvoje šių dokumentų svarbą mes 
čia savo skaitytojus supažindinsime su minė
tųjų slaptųjų protokolų turiniu. Jame pasa
kyta:

Nepuolimo sutarties tarp Vokietijos Reicho 
ir STRS pasirašymo proga, žemiau pasirašę 
dviejų šalių įgaliotiniai vieno griežtai slapto 
pasikalbėjimo metu yra iškėlę abiejų šalių 
įtakų sferų apibrėžimo klausimą. Siame pa
sikalbėjime prieita prie šitokių išvadą:

1) Teritorinio ir politinio pakeitimo kraš
tuose, sudarančiuose Baltijos valstybių, Len
kijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos dalį, atvejy, 
šiaurinė Lietuvos dalis automatiškai sudarys 
interesų sferų sieną tarp Vokietijos ir Rusi
jos; abi šalys pripažins Lietuvos pretenzijas 
i Vilniaus sritį.

2) Teritorinio ir politinio pakitimo kraš
tuose, priklausančiuose lenkų valstybei atve
jy, Vokietijos ir Rusijos interesų sferos maž-

gęso ta dieviška kibirkštis, kuri visada ap
šviečia kelią, vedantį Dievop.

— Aš nebematau to kelio ...
— Ne tiesa, tu pasilikai toks pat teisybės 

gynėjas, koks buvai visą savo gyvenimą. Aną 
vakarą tu man kalbėjai apie savo meilę man. 
Tai buvo tik tavo aistros, tavo vienatvės bal
sas. Aš žinau, kad tu mylėjai ir tebemyli tik 
savo žmoną ir savo vaikus. Atsimink juos da
bar, atsimink savo mažytę Vidutę, kuri, tau 
parėjus iš darbo, užsirioglindavo tau ant kebų 
ir švabaldžiuodavo: Tėveli, tu man žadėjai 
pasakyt pasakėlę apie meškiuką... Ar tu sa
vo sąjunga su piktosiomis dvasiomis suterši 
jos skaistų atminimą? Juk tavo siela gėrė 
džiaugsmą iš tyriausių meilės šaltinių, ir ar 
tu dabar paliesi savo lūpomis taurę su pra
gariškais nuodais? Atsimink savo motiną, 
žilą senutę, kuri įkvėpė tau teisybės meilę; 
ar tu išniekinsi dabar jos atminimą, iškryp- 
damas iš to kelio, kuriuo ji tave pastūmėjo 
eiti? Eidamas per gyvenimą, tū buvai pasi
rinkęs sau meilės ir teisybės palydovus, ar 
dabar, keliaudamas ten, pasirinksi sau pikto 
galybės bendrakelionius?

— Ten? Vadinasi, aš mirsiu?...
— Dabar tu galvok apie prisikėlimą, ne 

apie mirtį. Mes esame vargšai benamiai ir 
bedaliai, mes neturime nei tėvynės nei gim
tųjų židinių: mums reikia pasirinkti naują 
tėvynę. Vieni ją pasirinks anksčiau, kiti vė
liau, bet visų laukia tas pats likimas. Ar tu 
pasirinksi amžinos šviesos ar amžinos tam
sybės tėvynę? Vardan Vidutės, vardan tavo 
žmonos ir motinos, vardan teisybės aš prašau 
tave: nepaklysk!,

Rikantas ilgai gulėjo užsimerkęs tylėda
mas. Paskum jis prašnabždėjo:

— Tėvynė... Vidutė... Motina ... Pasvei
kink nuo manęs mano tėvynę ir... jei pama
tysi dar, Vidutę, žmoną, motiną ir pasakyk, 
kad aš jas labai mylėjau... — Per jo veidą 
ėmė riedėti ašaros.

Daugiau jis nebekalbėjo. Prieš mirdamas, 
kol galėjo, jis žiūrėjo į Nukryžiuotąjį, kabantį 
ties lova ant sienos. Paskutinieji Rikanto žo
džiai buvo:

— Teatleidžia Jis tiems, kurie nežino ką 
daro...

šią minutę savo viduje, tačiau nepraranda 
aštraus realybės jausmo. Jis pastato jiems 
tokias sąlygas, kad Hitlerio generolas grįžta 
pas savo vadus nukabinęs nosį.

Netoli pergalės
Michailovičiaus žygiai nuaidi per ■ ulį. 

Laisvosios Prancūzijos pranešėjas Maurice 
Schumann ištisas savaites apie tai neat
sikvėpdamas kalba per Londono radiją, išju
dindamas ir drąsindamas pirmuosius prancū
zų partizanus. Londono vitrinose apžėlusio 
herkulio portretai išstatyti greta Churchillio, 
Roosevelto ir kitų sąjungininkų karo vadų. 
Naujorke jugoslavų ministeris Foticas konku
ruoja populiarumu su kino žvaigždėmis, ir 
Broadway’us jį, važiuojantį La Guardia auto
mobilyje, sveikina tradiciniu mažų popierėlių 
lietumi.

Bet Michailovičius labiau už visa tai ver
tina karinių misijų atsiuntimą, ir, kiek vė
liau, toms misijoms entuziastingai pritariant 
ir tarpininkaujant, — parašiutu nuleidžiamus 
ginklus, maisto produktus, aprangą ir pini
gus. Jo četnikai, pagaliau, gali pakeisti savo 
skudurus naujais rūbais, jo chirurgai gali ope
ruoti nebenaudodami, anestezijos vietoj, smū
gio į sprandą brizgilu, ir jo būrių vadovietės 
pasišiaušia dvigubais kulkosvaidžiais. Jo jė
gos plečiasi ir stiprėja.

daug ribosis ties Narevo-Vyslos-Sano linija. 
Klausimas, ar abiejų šalių interesuose esąs 
nepriklausomos lenkų valstybės išlaikymas 
bus laikomas pageidaujamu, galutinai bus iš
spręstas tik politinių įvykių vėlesnės evoliu
cijos metu. Kiekvienu atveju, abi vyriausy
bės šį klausimą išspręs draugiško supratimo 
dvasioje.

3) Kas liečia Europos pietryčius, Iš rusų 
pusės pabrėžiamas susidomėjimas Besarabija. 
Vokiečių pusė pareiškia savo visišką nesido- 
mėjimą šia sritimi.

4) Abiejų šalių šis protokolas bus laiko
mas visiškoje paslapty.

Čia baigiamas pirmasis protokolas. Jį ko
mentuodamas laikraštis nurodo, kad kalbant 
apie pirmąjį punktą, Ribbentropo politinio 
patarėjo, dalyvavusio protokolų pasirašyme, 
Gausso reveliacijos Niurnberge sutinka su 
Stalino pareiškimais Latvijos užs. reik. min. 
Muntersui, padarytais pasimatymo metu 1939 
m. spalių 2 ir 3 d.; Stalinas tada pasakęs, kad 
vokiečių pasiūlymai lietę pasidalinimo liniją, 
kuri perėjusi per Latviją. Pagal Gaussą, so
vietai pasipriešinę, kad siūlomosios linijos vo
kiečių pusėje būtų du neužšalantieji Liepojos 
ir Vindavos uostai. Hitleris telefonu sutiko 
priimti rusų pažiūrą.

Dėl trečiojo punkto, tekstas patvirtina tai, 
ką Ribbentropas yrax pasakęs savo 1941 m. 
birželio 22 d. kalboje, būtent, kad Maskvos 
pasitarimų metu nebuvęs iškeltas Bukovinos 
klausimas.

Negalint pasinaudoti tuzinu ar daugiau že
mėlapių, prijungtų prie protokolo, nėra įma
noma tiksliai nurodyti, kaip demarkacijos li
nija išskyrė eventualias okupacijos zonas 
Lenkijoje. Kiekvienu atveju ji išliko tik 
trumpą laiką.

Ji pakeista viešu susitarimu 1939 m. rug
sėjo 28 d. Kadangi numatyti pakitimai buvo 
palankūs Vokietijai, galima prileisti Rusiją 
gavus tam tikrų nuolaidų. Ir iš tikrųjų, pri
dedamasis slaptas protokolas, tą pačią dieną 
pasirašytas, buvo šitaip suredaguotas:

1939 m. rugpiūčio 23 d. pasirašytas slap
tasis protokolas savo pirmame punkte yra 
pakeistas ta prasme, kad Lietuvos valstybės 
teritorija pereina į Sovietų Sąjungos įtakos 
sferą, tuo tarpu kai, iš kitos pusės, Liublino 
provincija ir Varšuvos provincijos dalis pe
reina į Vokietijos Reicho įtakos zoną. (Žiūr. 
prie šiandien pasirašyto draugiško susitarimo 
prijungtą sienų žemėlapį).

Pradedant tuo momentu, kai sovietų vy
riausybė, atsižvelgdama į savų interesų ap
saugojimą, panaudos specialias priemones 
Lietuvos teritorijos atžvilgiu, dabartinė vo
kiečių-lietuvių siena bus patikslinta tuo būdu, 
kad į pietus ir į pietvakarius nuo pridedama
me žemėlapyje nurodytos linijos esanti zona 
pereis vokiečiams.

Neturint prieš akis antrojo, protokole mi
nimo, žemėlapio, negalima patirti dydžio to 
Lietuvos teritorijos ploto, kuris turįs priklau
syti vokiečiams. Galimas dalykas, kad šis 
klausimas buvo paliestas vėlesniuose pasita
rimuose. Ir čia laikraštis nurodo kad nors 
Lietuva 1940 m. rugpiūčio 3 d. ir buvo pri
jungta prie Sovietų Sąjungos, tačiau tik 1941 
m. sausio 10 d. Maskvoje paskelbtas, drauge 
su pasikeitimą gyventojais liečiančiomis klau
zulėmis, tekstas sutarties dėl šios sienos.

Pagaliau dar galima pažymėti, kad iš pat 
pradžių Suomija buvusi laikoma kaip visiš
kai priklausoma rusiškąją! zonai.

Čia dar pridursime, kad prancūzų savai
traštis, šalia šio iš „The Manchester Guar
dian“ paimto straipspio, deda iš USA lai
kraščio — „Saint Louis Dispetch“ — paimtą 
šaržą. Jame vaizduojama prie kuolo pririšta 
moteris — Europa, gi apačioj ant patiesalo 
kauliukais lošia du kariškai apsirengę vyriš
kiai su užrašais: „Vakarų didž. valstybės" ir 
„SSRS“. Iliustracijos apačioj rašoma: „Žai
dimas tęsiamas“. (Dipl.)

1943 m. pabaigoj vienas jo padėjėjų, Pile- 
tičius, staigiu, puolimu užima Palanką ir Ja- 
bukovacą, prigrūstą nacių amunicijos, kitas 
vėl, Kegerovičius, užima pietrytinę Moravos 
slėnio dalį. Netrukus jo rankose atsiduria va
karinėje Serbijoje — Kalinovic, Vardic ir 
Gažaika, Bosnijoje — Rogatika, Ustipzaca, 
Praca, Masic. Visai sumušti vokiečiai atsi
traukia nuo Sarajevo. Karaliaus Petro karve
dys drąsiai gali tikėtis didžiulės pergalės.

Tačiau ji jam pasprunka tarp pirštų. Mat, 
kaip tiktai tuo metu jis atsiduria tarp dviejų 
ugnių. Jam bekovojant su vokiečiais, iškilo 
naujas priešas ■— Tito...

Tolbukinas išgelbsti Tito
Kas tas Josip Broz, vadinamasis Tito? 

Triesto italai spėlioja, nors ir be’ įtikinamų 
įrodymų, kad jo vardas Schipa, kaip ir gar
siojo tenoro, ir laiko jį italų kilmės. Viena 
tiktai tikra: dabartinis Jugoslavijos vadas 
Tito yra vienintelis pilietis, kurio gimimo 
metrikų nerasi jokiuose oficialuose regi
struose.

Jo jaunystę gaubianti paslaptis prasisklei
džia jau tik Maskvoje, kur jis gyvena, kaip 
„ištikimas pilietis", vėliau dirba kaip instruk
torius Užsienio Propagandistams Ruošti mo
kykloje. Kilus Ispanijos karui, jis atsiranda 
tarptautinėje brigadoje. Savos krantus jis pa
siekia tiktai po 1941 m. balandžio mėn. kata
strofos, kai Michailovičius okupantams jau 
buvo spėjęs privirti gražios košės.

Tito, panaudodamas tuos pačius Michailo
vičiaus metodus, ima savo ruožtu organizuoti 
pasipriešinimą vokiečiams. Tačiau tasai nau
jas judėjimas yra atvirai komunistinis, jis,, 
nieko nelaukdamas, pasiskelbia nepripažįstąs 
karaliaus ir četnikus laiko tokiais pat savo 
priešais kaip ir vokiečius. Greta tautinio karo, 
prasideda ir pilietinis.

Į užpuolimus Michailovičius atsako savo 
priprastu kietumu, angliškos kilmės ginklais. 
Maskva skundžiasi Londonui. Vieną 1944 m. 
vasario mėn. rytą Churchiliui tenka nemaloni 
jo džentelmeniškai prigimčiai pareiga pranešti 
parlamente, kad bet kokios rūšies pagalbos 
teikimas karaliaus Petro kariuomenės vadui 
turi būti nutrauktas Kremliaus globotinio 
naudai.

Pasikliaudamas tik savo jėgomis, nes bran
gūs našuliai dabar parašiutu nuleidžiami jo 
priešo pusėje, Michailovičius nenutraukia sa
vo kovos abiem frontais. Pradžioje būna ir 
šviesesnių ir tamsesnių dienų. 1944 m. pava
sarį vokiečiai, pritrūkę jėgų, duoda Michailo- 
vičiui atsikvėpti. Jis pertvarko savo dalinius, 
pasiruošia didelei ofenzyvai prieš Tito ir, 

(Pabaiga 6 pusi.)

Numatomas šių metų 
pasaulinis derlius

Visi žino, kad šių metų pradžioje buvo su
sirūpinta sunkia mitybos būkle įvairiose ša
lyse ir ypatingai Europoje. Tą reikalą žmo
nės įvairiai komentavo, bet faktas, kad kvie
čių, ir iš viso grūdų, atsargos pasauly suma
žėjo ir net eilei kraštų pradėjo grąsinti bado 
šmėkla. Amerikiečių spauda pastaruoju lai
ku patiekė tuo klausimu smulkesnių žinių; 
pasirodė ir pirmos žinios apie numatomą Šių 
metų derlių.

Norint suprasti padėtį, visų pirma reikia 
turėti galvoje tą aplinkybę, kad ryšium su 
karo veiksmais pasaulio grūdų gamyba ap
čiuopiamai sumažėjo. Labiausiai krito ji, su
prantama, Europoje, kur buvo didžiausi karo 
veiksmai: pačio svarbiausio duoninio grūdo 
— kviečių — prieš karą čią vidutiniai per 
metus buvo pagaminama 42 mil. tonų, o 1945 
m. jų tepagaminta 23 mil. tonų, t.y., tik 54,8%. 
Kadangi Europa yra pats didysis duoninių 
javų gamintojas pasauly, suprantama, kad 
toks sumažėjimas Europoje turėjo atsiliepti 
ir kitur.

Tiesa, kai kur -kitur gamyba padidėjo. 
Pav., JAV-ėse prieš karą kviečių buvo paga
minama po 0,7 milijardų bušelių (bušelis 
“ 36,35 litrai) per metus, o 1945 m. — 1,12 
milijardus bušelių, Kanada prieš karą 263 
mil., o pernai 306 mil. buš. Mat, JAV kvie
čių suvartojimas žymiai padidėjo, matyt, ry
šium su intensyviu sintetinės gumos gamini
mu iš kukurūzos, kviečių ir kai kurių kitų 
žemės ūkio produktų.

Kviečių atsargos (milijonais bušelių) JAV, 
Kanadoje, Argentinoje ir Australijjoje, kartu 
paėmus, pastaraisiais metais taip krito: 1944 
m. rugpiūčio mėn. pradžioje 987, 1945 m. tą 
pačią dieną 702 ir 1946 m. — numatoma teliks 
380 mil. bušelių, kas laikoma labai nedideliu 
kiekiu.

Kaip praneša „Die Neue Zeitung“ (Nr. 43), 
šių metų Amerikos ir Europos kviečių der
lius žada būti didesnis už pernykštį: Europa 
(be Sov. Rusijos) šiemet žada prikulti 1,2 mi
lijardus buš., t.y., 200 mil. buš. daugiau kaip 
pernai, bet vis. dėlto mažiau, kaip kad ji pri- 
kuldavo prieš karą (1.630 mil. buš., arba 42 
mil? tonų;. JAV laukia 1 milijardo buš. ma
žiau, kaip pernai, Kanada laukia 428 mil. buš., 
arba 122 mil. buš. daugiau, kaip pernai. Vi
same pasaulyje šiemet tikimasi gauti duoni
nių prūdų 5,2 milijardų buš., arba 570 mil. 
buš. ' ugiau, kaip pernai, bet vis dėlto 800 
mil. ouš. mažiau, kaip kad vidutiniškai kas
met buvo gaunama prieš karą. Iš to daroma 
išvada, kad 1946/47 m. pasauly daug duonos 
dar nebus. J. K.
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h kultobinis GYVENIMAS h
Inteligentinio prieauglio reikalu

(Stipendijų skirstymai)
sius. Esant progai tada nereikėtų improvi
zuoti ir gaudyti prašymus po „penkis iš Tiu
bingeno“, po „penkis iš Miuncheno“.... Taip 
atrinkti visiškai netikslu. Vienur gali būti 
vienas tinkamas, o kitur — keli, reikalas turi 
būti surištas ne su vieta ar skaičiumi, o su 
talentu ir žmogaus tinkamumu ir tomis sti
pendiato ypatybėmis, kurios čia jau buvo nu
sakytos. Svetimais pinigais pasipramogauti 
norinčių visada užteks, bet tie, kurie yra pa
šaukti vadovauti mūsų inteligentijos ištrėmi
mo, misijai, vesti mūsų talentų ir asmenybių 
atrankos politiką, parengti mūsų priaugančią 
akademinę jaunuomenę gerais specialistais, 
kuriems yra pavestas ir patikėtas aukų ska
tikų administravimas ir skirstymas, — savo 
pareigos ir atsakomybės neturi išleisti iš savo 
akių ir sąžinės. Šveicarija yra „inteligentijos 
internacionalas“; jos universitetuose iš tradi
cijos studijuoja pasaulio galiūnų, turtuolių, 
politikų ir 1.1, vaikai. Tokioj dėkingoj aplin
kumoj su čia jau minėtomis kvalifikacijomis 
pasiųsti stipendininkai galėtų atlikti ir savo 
išgalėse mums reikalingą patarnavimą, ko 
neatliks niekada „vaikščiotojai“.

Vadinasi, mūsų stipendininkai į užsienius 
sudarytų tris grupes: 1) asmenys su aiškiais 
daviniais, kad iš jų išaugs mūsų busimieji 
mokslininkai, ypatingai gabūs studentai ir 
gabūs, pasireiškę jauni akademikai. Jiems 
reikia užsienių ir kalbai išmokti, kad pas
kui galėtų, tarptautiniu mastu- bendradar
biaudami, garsinti lietuvio (ir mokslininko) 
vardą! 2) asmenys, kurie turi aiškius davi
nius, kad iš jų išaugs diplomatiniai ir poli
tiniai veikėjai, visuomenininkai. Jiems reikia

taip pat pamatyti pasauli ir išmokti svetimų 
kalbų. Ir 3) asmenys iš kūrybinio pasaulio, 
kurie teikia aiškius davinius, kad iš jų išaugs 
gabūs mūsų kultūros propagandistai, geri li
teratūros meisteriai, galį į svetimas kalbas 
versti lietuvišką kūrybą ar kitaip mūsų kul
tūros pasaulį atstovauti tarptautiniuose są
jūdžiuose. Kaip matome nė į vieną mūsų in
teresų grupę nepritampa (komitetų pirminin
kų“- ar „sekretorių“) „dukrelės“ nei kiti pa
našūs. Ir pinigų, ir progų, ’ir galimybių, kad 
tik užtektume šioms trim talentų grupėms! 
Taigi, nekartokime senų klaidų! Nepavydė- 
kime, jei kas su talentais, gabumais, darbštu
mu, . išmoks kalbos, pasidarys specialistas ir 
„seniesiems konkurentas“... Tokių mums rei
kia, jie mums visur padarys garbę ir atlaikys 
mūsų reikalų pozicijas!

Kaip tuos talentus atrinkti,' yra techniš
kas klausimas. Jeigu ansambliuose ir meno 
grupėse, vaidybų studijose tuoj išsiskiria ta
lentai, tai visi talentai išsiskiria ir kitose sri
tyse kolonijų ir stovyklų gyvenime. Jie iš
siskiria ir studentijoje — seminare, pratybose 
ir 1.1. Čia tik reikia noro ir su tinkama są
žine ir inteligencija pasverti savo reikalą. To
kių atrankos sąrašus reikia pradėti sudari
nėti tuoj, nes gali atsirasti progų jiems iš
siųsti arba gali ateiti laikas, kada reikės iš
spręsti, kas turės iš aukų skatikų studijuoti 
ir kas turės palikti mokyklos suolą dėl kitų 
vargų...

Mūsų stipendininkai Šveicarijoj ar Pran
cūzijoj, pasklidę po eilę universitetų, tarp 
svetimųjų, pasiima visą atsakomybę už mūsų 
talentų garbę, priaugančios inteligentijos var
dą. Tokią pat atsakomybę turi pasiimti ir tie, 
kurie tas stipendijas skirsto.

Dr. Bonifacas Pašiliškis

Jonuškaiiės koncertas Dilingene

Asmenybių prieauglis mums buvo visuo
met aktualus. Jis tuo aktualesnis yra šian
dien, kada laiko įtakos nepalieka nepalietu- 
sios ir mūsų jaunosios priaugančios inteligen
tijos. Todėl atrankos reikalas vis aštrėja. Lie
tuvoje mūsų mokslo personalo prieauglis yra 
liūdnoj padėty, kaip ir visi reikalai. Mūsų 
intelektualų kadrus, padidinti ten niekas ne
sirūpini:. Anoj sistemoj geriausiai sekasi iš
simušti įžūliems profanams, su mokslu ne
turintiems dažnai jokio ryšio.

Dabar, esant užsieniuose ir turint sąlygas 
studijuoti prie senų ir turtingų bibliotekų, 
reikėtų rūpintis ypač intelektualine jaunųjų 
atranka. Čia yra uždavinys mūsų profesorių 
kolegijos. Reikėtų, stačiai iš visos mūsų čio
nykštės visuomenės atrinkti pasireiškiančius 
gabiuosius studentus ar jaunus akademikus ir 
juos skatinti bei remti, intelektuališkai ren
giantis pagalbiniam mokslo personalui, kurio 
trūkumą pajausime, kai tik su šiuo reikalu 
susidursime savo atstatomose mokyklose. O 
gabių žmonių čia turime. Tokiam reikalui 
yra ir stipendijos, kurios yra sudėtos iš gerų 
širdžių ir geriems tikslams. Turėdami aukų 
skatikus, negalime jų atiduoti tiems, kurie 
nei Kaune nei Vienoj nestudijavo, o vaikšti
nėjo ir studentavo, nors ir niekam blogo ne
darydami ... Mums reikia išsiauginti naujus 
mokslo ir krašto reprezentacijos kadrus, tai 
yra mūsų rimtas reikalas. Todėl ir stipendijų 
skirstymas, ypač į užsienius — Šveicariją, 
Prancūziją, turi eiti planingai, parenkant tam 
reikalui rinktinius asmenis — gabiausius, 
darbščiausius, geriausiai tautiškai ir kultū
riškai pasirengusius, pavyzdingiausio elgesio. 
Be šių kvalifikacijų pasiųsti asmenys mūsų 
talentams padarys gėdą, grįš „pasivaikščioję“ 
ir nieko nepasiekę. Tokio liuksuso aukų ska
tikais pavelyti negalima, nes, teturim keletą 
mokslo žmonių, galinčių svetimomis kalbomis 
rašyti, ir pasigendama literatų, kurie sugebė
tų išversti savo ar savo kolegų kūrybą į sve
timą kalbą. (Todėl, šalia įvairių tautų auto
rių, pasauliniuose literatūros žurnaluose ne
turime jokių vertimų, nors ten pavyzdiniais 
atspausdintieji mūsų kūrybos nepraneša ...) 
Negalima laukti, kad svetimų žurnalų ar lei
dyklų direktoriai mokytųsi lietuviškai, kati 
galėtų varyti mūsų reikalų, kultūros ar lite
ratūros propagandą! Tas pats tinka ir mūsų 
politinės-diplomatinės ir kultūrinės-reprezen- 
tacinės tarnybos prieauglio parengimui. Šitų 
kvalifikacijų žmonės Lietuvoj dabar neišaugs, 
nes tokius išaugina talentai ir užsienio sąly
gos. Čia dirbę žmonės dėl amžiaus ir kitų 
aplinkybių pasitrauks. Kas juos pakeis? Štai 
dabar ir yra proga išsiauginti ir savo poli
tinės bei diplomatinės tarnybos prieauglio 
kadrus, taip pat pagal planingą atranką. 
Ir čia yra reikalas sudaryti tam tikslui tin
kamų asmenų sąrašą, surinktų iš visos mūsų 
visuomenės ir su šiais daviniais pasireišku-

Pagalbiniai komitetai Paryžiaus parodai
Paryžiaus parodos organizacinio komiteto 

pirmininkas prof. J. V. Jonynas šiomis die
nomis padarė pranešimą apie parengiamuo
sius darbus Paryžiaus parodai.

— Parengiamieji darbai, — pareiškė prof. 
Jonynas, — vyksta pilnu tempu. Organizaci
niam komitetui atsiranda vis daugiau ir dau
giau rūpesčių. Parodos mastas ir jos tikslai 
reikalauja, kad prie parodos organizavimo 
aktyviai prisidėtų visos lietuvių kolonijos Vo
kietijoje. Tam tikslui yra būtina neatidėlio
jant suorganizuoti kiekvienoje kolonijoje pa
galbinius Paryžiaus parodos komitetus, kurie 
vietoje pasirūpintų parinkti parodai reikalin
gų eksponatų ir negaišdami užmegztų ryšį su 
organizaciniu Paryžiaus parodos komitetu 
(Freiburg i. Br., Zasiusstr. 122). Organi
zacinis Parodos komitetas prašo visus būsi
mus ir jau esamus pagalbinius komitetus tuč 
tuojau painformuoti jį, kiek ir kokios parodai 
tinkančios medžiagos jie gali pateikti. Taip 
pat prašoma nurodyti, kas pagalbinius ko
mitetus sudaro.

Kalbėdamas toliau apie parengiamuosius 
darbus, prof. Jonynas pareiškė, kad kai ku
rios stovyklos jau dabar yra aktyviai įsitrau
kusios į darbą ir spėjo vertingai paremti or
ganizacinį komitetą. Veikliausiomis kolonijo
mis šiuo atveju pasirodė Hanau ir Wiesbade- 
nas. Ten pagalbiniai Paryžiaus parodos ko
mitetai jau veikia. Vien tik iš Hanau sto
vyklos 81 lietuvis paskolino parodai vertingų 
eksponatų. Wiesbadene taip pat jau atsirado 
apie 30 asmenų, efektyviai parėmusių parodą 
vertingais eksponatais.

Palietęs šį pagrindinį reikalą — pagalbi
nių Paryžiaus parodos komitetų organizavi
mą, /prof. Jonynas toliau kalbėjo šitaip:

— Rinkdami eksponatus, jaučiame dide
lius trūkumus tinkamam liaudies meno skyriui. 
Pagalbiniai komitetai didele dalimi pasitar
nautų, jei jie parinktų: gražių dekoratyvinių 
pirštinių, juostų, nertinių, įvairių vąšiukais 
nertų ir kitom priemonėm gamintų tiek seno

Dilingeno muzikalioji visuomenė turėjo re
tą muzikinį išgyvenimą — tai Vincės Jonuš- 
kaitės koncertą š. m. liepos 22 d. Miesto 
teatro salėje.

Rečitalinio koncerto forma Jonuškaitei yra 
artima. Jos daugybė savarankišku koncertų 
Lietuvoje bei užsienio pirmaeilėse auditori
jose, jos neišsemiamas repertuaras leidžia jai 
pasivadinti kilnios muzikos reprezentante, 
vienintele mūsų kamerine dainininke. Jonuš
kaitei nereikalingi šviesos efektai, simfonijos 
pritarimas, dekoracijos bei grimas; jos me
ninė asmenybė bei talentas yra tiek stiprūs, 
kad ir kukliose kamerinės muzikos sąlygosę 
ji žavi ir džiugina klausytoją.

Šį kartą mūsų viešnia davė rafinuotą pro
gramą. Lietuvių autoriai programoje užėmė 
garbingiausią vietą. Pirmos koncerto dalies 
antrąją pusę ir antrosios dalies pradžią su
darė italų, prancūzų, vokiečių ir skandinavų 
kompozitoriai, siekiant pirmąją XVII amžiaus 
pusę. Programoje nėra populiarių operų ari

viškų tiek naujoviškų rankdarbių. Lietuvės 
moterys labai prašomos paskolinti tautinius 
kostiumus, kurių parodai labai ir labai rei
kia. Ligšiol jie dar nenoromis skolinami. Or
ganizacinis komitetas, o su juo kartu ir UN- 
RRA Team 206 imasi pilniausios atsakomybės 
už visų eksponatų, tuo pačiu ir už tautinių 
kostiumų apsaugą. Paskolindamos tautinius 
kostiumus, kaip ir kitus eksponatus, lietuvės 
didžiai pasitarnaus bendram visos mūsų tė
vynės reikalui. Komitetai taip pat prašomi 
paieškoti tarp savo kolonijos gyventojų gra
žiųjų mūsų spaudos leidinių.

— Šia proga, — pareiškė prof. Jonynas, — 
visi dailininkai taip pat prašomi nedelsti su 
savo kūrinių pristatymu.

Organizacinis komitetas didelio dėmesio 
teikia tinkamam istorinio ir informacinio 
skyriaus suorganizavimui. Tuo reikalu buvo 
jau senokai kreiptasi į kompetetingas mūsų 
tremtinių organizacijas, bet atrocįo, kad čia 
reikalai eina ne kažkaip. Ne laikas bus prie
kaištauti po pačios parodos. Liesdamas šių 
skyrių organizavimo reikalus, prof. Jonynas 
pareiškė:

— Mūsų istorikuose, kultūrininkuose ir 
ekonomistuose parodos organizavimo reikalai 
ligšiol dar nerado jokio atgarsio. Jei jie ir 
toliau į viską reaguos tuo pačiu „entuziazmu“, 
tai šių skyrių Paryžiaus parodoje tikrai nebus. 
O organizacinis komitetas nelinkęs nešti jokios 
atsakomybės, nes tuo reikalu raštiškai buvo 
kreiptasi į Vyriausią Tremtinių Bendruome
nės Komitetą ir į antrą atsakingą politinę 
mūsų instituciją. Organizacinis komitetas jau 
seniai raštu prašė medžiagos ir atitinkamų 
sričių specialistų, su kuriais galima būtų 
rengti atitinkamus eksponatus. Tačiau ligšiol 
negauta nei medžiagos, nei atsakymo, nors 
laikas bėga labai greitai. O juk yra tiek daug 
sričių iš mūsų kultūrinio, ekonominio gyve
nimo, iš mūsų praeities, kas būtina parodoje i 
tinkamai parodyti ne banaliom diagramom, 
bet įtikinančiais eksponatais. vr.-. 

jų, o taip pat lietuviškasis repertuaras rinkti
nis, aukštai kultūringas.

Viešoje pasirodymo proga, būdamas sve
timųjų tarpe, dažnas pagalvojame apie repre
zentaciją, apie mūsų užimamą vietą kultūrin
gų tautų tarpe. Gera reprezentacija — tai 
įrodymas, kad ir mes esame kultūringų tautų 
šeimos narys; turime savo praeitį su meniniu 
lobynu, savo charakterio bruožą, savo pasie
kimus.

Jonuškaitės programa visa tatai aiškiai 
įrodo; Gaubo, Gruodžio ir Tallat-Kelpšos har
monizuotose liaudies dainose artistė su pasi
didžiavimu prabilo apie mūsų praeitį. Kača- 
nausko „Kur prapuolė tas kelelis“, Banaičio 
„Atsiminimas“ ir Jakubėno „Žemė kryžių ir 
smūtkelių“ ir „Gėlės iš šieno“ — tai mūsų kū
rybos pasiekimai; tai kūriniai, kurie įstengė 
užimti programoje pačius finalinius numerius.

Tai reprezentacinė programa!
Fortepijonu koncertantę palydėjo Franz 

Hallasch, kuris, ilgesnį laiką bendradarbiau
damas su soliste, turėjo progos pažinti meni- 
ninkės intencijas visose detalėse.

Vincei Jonuškaitei esame didžiai dėkingi.
S.

Kultūrinės aktualijos 
Impulso kukliesiems kūrėjams!

Kuklumas, sakoma, esąs viena didžiausių 
dorybių. Tačiau su šia išmintimi ne visada 
galima sutikti. Jei, pav., rašytojas, poetas, 
kompozitorius ar kitokios srities menininkas, 
sukūręs tikrai vertingų dalykų, kuklumo ver
čiamas, nerodo jų viešumai ir neleidžia jais 
gėrėtis šių dalykų ištroškusiems savo tautie
čiams ir kitiems žmonėms, tada kuklumas 
virsta dideliu kultūriniu nuostoliu. Štai, toli
mame Bavarijos užkampyje kukliai gyvena 
ir kuria jaunas, palyginti, bet gabus kompo
zitorius Julius Gaidelis. Jis turi sukom
ponavęs dainą „Tėviškės vakarai" ir parašęs 
simfoniją — „Lėktuvų aliarmas“. Daina, iš
pildoma gero choro, gali kiekvieną eilinį ir 
neeilinį klausytoją sužavėti, o simfonija, rei
kia spėti, irgi ne menkesnes vertės. Kuklu
mas autoriui neleidžia su jais į viešumą išeiti.

Atsitiktinai yra tekę skaityti niekur ne
girdėto autoriaus — Dr. Butrimavičiaus para
šytą scenos veikalą —...... ir grįžo!“. Puikus
ir draminiu atžvilgiu stiprus kūrinėlis. Abie- 
jais atvejais mūsų meno vienetai: chorai, or
kestrai (jų dar labai pasigendame), scenos 
darbuotojai galėtų tais kūriniais papildyti sa
vo repertuarus. Bet prieš tai tenka nugalėti 
autorių kuklumą. Kokiomis priemonėmis?

Praeitų metų pabaigoje L.T.B. anketų ke
liu rinko žinias apie tremtyje esančius ir sto
vyklose gyvenančius mūsų menininkus; ji, sa
kykime, tas žinias ir tebeturi, todėl į ją ir 
reikėtų-nukreipti dėmesį: tesuorganizuoja me
no specialistų vienetą, kurio paskirtis būtų, 
tarpe kitų meno reikalų ir meninio gyvenimo 
tvarkymo, užmegzti nuolatinį kontaktą su vi
sais, po Vokietijos užkampius išsibarsčiusiais 
kūrėjais, išgauti iš ju sukurtus veikalus, pa
skirstyti juos meno kolektyvams ir duoti, vie
nokiomis ar kitokiomis priemonėmis, impulsą 
kūrėjams kurti ir pagelbėti jiems nugalėti jų 
kuklumą. J. Jašinskas

Pratark tyliai, brangioji, man sakai tu.
Pratark tyliai, ar myli kiek mane? 
Ir lūpos kužda tau milijoną kartų, 
Jog vienas tu, tik vienas širdyje.
Gluosny švelniam kaip ilgesio dvelkimas 
Aš užmirštu didžiuosius sielvarto smūgius, 
Pašėlęs noras vėl gyventi ima,

-Ir jausmas vėl pražysta nemarus.
Žinau, likimas mudu čia suvedęs, ' 
Gal būt, akimirkai ir vėl išskirs tuoj mus. 
Paliks širdis kaitroj jausmų išdegus, — 
Vėl vienišas, klaikus manasis kelias bus.
Bet gal širdis sapnuos vis tuos sapnus, 
Kuriais kaip gėlėmis dabar dabina, 
Švelnioji šypsena ir žvilgsnis neramus 
Vainiką nuostabiųjų meilės žodžių pina.
Argi tai būtų meilė — aš savęs paklausiu 
Ir nebeieškau atsako visai:
Ar ne vistiek, jei miražu džiaugiausi, 
Ar ne vistiek, jeigu apgaus jausmai!
Jau nusivilti daugel kartų teko,
Ir širdžiai klysti daug yra kelių,
Bet kai man šitiek meilės žodžių sako, 
Širdim ištroškusią aš tuos nuodus geriu.
Ir kai džiaugsmų žiedus nupūs apgaulės vė- 
Paliks atsiminimas širdyje saldus, — [jai, 
Ar ne vistiek, ar miražus mylėjau, 
Ar skynei tikro jausmo vystančius žiedus.

Alė Sidabraitė

Nauji leidiniai
Juozas Kruminas, SUGRĮŽIMO LAIVAS, 

Baladės. Išleido Spaudos Darbuotojų Sambū
ris „BALTIJA“ 1946 m. balandžio mėn. Haff- 
kruge. Iliustravo ir piešinius į matricas per
vedė dail. Antanas Petrikonis. 58 pusk, spaus
dinta rotatoriumi kreidiniame popieiyje.

Kaip jau žinome, daugelis tik tremtyje pa
sireiškusių poetų savo menkaverčius kūrinius 
stengiasi išleisti atskirais leidiniais ir būtinai 
spausdintus spaustuvėje, gi Juozas Krumi
nas, gana pajėgus ir jau Nepriklausomybės 
laikais savo kūriniais užsitarnavęs poeto var
dą, lietuviškajai tremtinių bendruomenei pa
tiekia savo tikrai vertingą kūrybą, spausdin
damas rotatoriumi, atseit, nesivaiko „moder- 
niškumų“. Nežiūrint to, J. Krumino „Sugrį
žimo Laivas“ — gražus leidinys. Atsiprašau, 
maža pasakyti gražus, — jis žavėtinas ir me
niškas: gausu jame iliustracijų, o jos visos 
prasmingos ir puikios. Gal dar ir vertingiau, 
kad J. Kruminas neieško spaustuvių, o savo 
kūrybą pasinešė skaitytojams patiekti šiuo 
būdu, nes kada nors ateityje tokie leidiniai 
bylos mūsų ainiams, kaip mes, būdami ištrė
mime, prasimanydavom puikių knygų. O tu
rinys? — Jis vertingas ir artimas lietuvio 
tremtinio širdžiai. Leidinyje mes randame 
šiuos kūrinius — balades: 1) Preliudas, 2) Ba
ladė apie ragą, 3) Kunigaikščio žirgas, 4) Bir
želis 1941 metais, 5) Baladė apie varną ir 6) 
Sugrįžimo laivas. Visos šios baladės yra nau
jos ir originalios, negirdėtos jokiuose padavi
muose bei pasakojimuose, visos jos byloja apie 
mūsų išsiilgtąjį kraštą — Lietuvą. Šiomis ba- 
ladėmis J. Kruminas užsitarnauja naujų lie
tuviškų padavimų kūrėjo vardą. Ypač dide
lio dėmesio nusipelno baladė apie varną, kuri 
alegoriškai vaizduoja mūsų tautos dabartinę 
tragediją.

DU GAIDELIAI. Piešiniai Povilo Osmol- 
skio. Kirchheim/Teck, 1946 m.

Tatai mūsų mažųjų mėgiamos dainos apie 
du gaideliu ir žirnius, iliustruotas leidinys. Ši 
dainelė iliustruota aštuoniais gražiais spalvo
tais piešiniais, plius dar puikus viršelio pieši
nys. Spausdinta trijomis spalvomis. Dailinin
kas P. Osmolskis šiuo leidiniu parodė puikų 
pavyzdį savo collegoms, kaip naudingai ga
lima pareikšti savo sugebėjimus. Šis puikus 
leidinys, nors jo tikslas pradžiuginti mūsų 
mažuosius, būsimose parodose visada puoš 
tremtiniškosios spaudos skyrių.

PASAKA APIE DIEDUKĄ, BOBUTĘ IR 
MARGĄ VIŠTELĘ. Tatai 10 pusi, mažuosius 
džiuginantis spalvotų piešinių pasakojimas 
apie margosios vištelės padėtą kiaušinį, kurio 
nei diedukas nei bobutė niekaip negalėjo su
daužti, kol netikėtai pelytė, užkliudžiusi uo
degyte, numetė nuo kėdės ir jį sudaužė. Nei 
leidėjas, nei piešinių autorius, nei pagaliau iš
leidimo vieta bei data nepažymėta. Kaina 
3.- RM.

ŽINGSNIAI NR. 2-3, 1946. V. 25, Flens- 
burgas, 90 pusi. Redaktorius — Petras Bū
tėnas. Gražus viršelio paveikslas, pieštas daiL 
G. Grigorąvičiūtės-Jonelynienės, o straipsnių 
ir skyrių antraštės — V? Juro ir A. Tarvydo. 
Spausdintas rotatoriumi. Tai įvairus ir įdo
mus žurnalas, nors pasitaiko, ypač poezijoje, 
ir silpnų dalykų.

Stp. Platūnas
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Ryškiosios asmenybės
' Hajje Amin ei Husseini

Joks kitas vardas geriau netiktų Jeruzalės 
Didžiajam Mufti, kaip Husseini, kurs arabiš
kai reiškia „juoda lapė“. Tai Palestinos ara
bų, o ir visų islamiškojo pasaulio gyventojų 
gyvoji siela. Tai žmogus, kuris jau nebe pir
mą kartą priverčia visus mūsų planetos lai
kraščius rašyti ir kalbėti apie šį arabą...

Hajje Amin ei Husseini — vėl arti Pale
stinos, vėl prie Jeruzalės sienų tęsia anti
semitinę veiklą ir jaudina didelį skaičių Nau- 
jorko ir Londono bankininkų ir kapitalistų, 
prieš kurių kraujo giminę yra atgręžtas Hus
seini ginklas... Sis Didysis Mufti, kol sulau
kė 51 metus, kuriuos jis šiemet baigia, daug 
kartų yra sujudinęs Artimuose Rytuose pla
čius vandenis ir daug kartų yra pridaręs ne
malonumų Anglijos liūtui... Vadovaudamas 
arabų judėjimui prieš žydus, Husseini nė vie
no momento neišleido iš akių Didžiosios Bri
tanijos tikslų ir galutinoje sąskaitoje viskas, 
kas jo buvo daroma, buvo nukreipta prieš 
anglų politiką. Dėl šios priežasties arabų vi
suomenėje jis ženklino „islamiško pasaulio“ 
išsivadavimą iš britų kontrolės. Dėl šios prie
žasties jis buvo dievinamas arabų ir keikia

mas anglų. Nešiodamas Jeruzalės „Didžiojo 
Mufti“ garbę ir budėdamas prie šventųjų sie
nų, „sena lapė“ išvystė savo ir arabų neapy
kantą prieš žydus, prieš jų emigraciją ir prieš 
Lawrenco politikos vykdytojus. Visas Hus
seini gyvenimas yra padengtas kovos lauku, 
kuriame jis pasirodė dar jaunuoliškuose me
tuose'^— dar be baltos barzdos ir be savo gar
sios apykaklės... Prieš 26 metus pirmą kar
tą jis išvedė arabus „šventajai žemei“ ginti 
ir sukrovė Jaffoje ir Naplousoje pirmąsias 
barikadas. Tai buvo 1920 metais ir nuo to 
laiko jis iš niekur gera valia nesitraukė, bet 
buvo gaudomas ir vejamas iš miesto į miestą, 
iš valstybės į valstybę. 1936 metais jo pirštai 
pasiekė net Iraką ir ten jo dvasios garbinto
jai pradėjo užpuldinėti žydus ir anglus. Kai 
1937 metais išsilieja Palestinoje neramumų 
banga, Husseini savo gudriu arabišku lank
stumu apgauna anglų policiją, išbėga į Siriją 
ir prisiglaudžia po Prancūzijos autoriteto 
sparnu. Anglai nedrįso reikalauti Didžiojo 
Mufti ekstradicijos, kad dar daugiau nesukir
šintų piktųjų arabų, ir tikėdamiesi, jog Pran
cūzijos įstaigos neutralizuos šį nedrausmingą 
pilietį. Bet vieną dieną jis dingsta iš Sirijos 
ir atsiranda Irake, kur kartu su vietiniu ara
bų nacionalistu Rachid Ali mėgina 1941 me
tais sukelti Iraką prieš Angliją. Bet Angli
jos- ginklas ir šį sykį pasirodė stipresnis, ir 
abu vadai pabėga į Iraną. Tačiau 1942 me
tais ir čia atsiekia Anglijos kariuomenė, ir 
tada Husseini paslaptingais keliais atskuba į 
Turkiją, iš kur, susisiekęs su von Papenu, at
skrenda Berlynan ir pradeda atvirą kovą 
prieš Angliją ir jos sąjungininkus.

Hitlerio globojamas ir remiamas, Husseini 
visokiais būdais kurstė Artimuosius Rytus ir 
Afriką prieš Angliją ir davinėjo Himleriui 
patarimus, kaip greičiau ir patogiau išnaikinti 
izraelitiškąją rasę Europoje. Bet su Vokieti
jos likimu baigėsi ir Husseini veiklos dirva 
Europoje ir jis bendrame Vokietijos žlugimo 
sąmyšyje sąmoningai vėl patenka prancū
zams. Apgyvendintas Paryžiaus-priemiestyje, 
Didysis Mufti per vienus metus vėl kaž ką 
sukombinavo. Ir šių metų birželio mėnesio 
pradžioje visame pasaulyje pasklido, lyg ato
minės bombos sprogimas, žinia, kad D. Mufti 
H. A. ei Husseini iš Prancūzijos pabėgo... ir 
nežinomos kilmės lėktuvu atskrido į Siriją ... 
Sujudo eilė užsienių reikalų ministerijų, pa
sipylė komentarų ir pareiškimų iš arabiškų, 
sionistinių, angliškų, amerikietiškų ir pran
cūziškų sluoksnių. „Kaip galėjo pabėgti tas 
biaurus lyro nusikaltėlis, kuris turėtų dabar 
sėdėti N.urnberge kaltinamųjų suole“, rašė 
Palestinos sionistai. „Kai bus pravesta Di
džiojo Mufti pabėgimo anketa, be abejo, bus 
pareikštas protestas Prancūzijos vyriausybei,“ 
kalbėjo Londono Daily Telegraph. „Jei Mufti 
buvo Anglijai taip reikalingas, tai ji galėjo jį 
senai atsiimti“, aiškinosi prancūzai.

Kaip ten kas bemanytų ir kokios kilmės 
lėktuvu Husseini bebūtų į Damaską išskridęs | 
•— reikia atkreipti dėmesį į vieną dalyką: nė

Niurnbergo byla
. Albert Speer

Daug sensacingų parodymų pateikė teis
mui buvęs apsiginklavimo ministeris Alber
tas Speeras. Pirmiausiai jis prisipažino imąs 
dalį atsakomybės užw vokiečių vyriausybės 
darbus ir šio karo nusikaltimus, nors tikrieji 
karo kaltininkai, pasišalindami iš gyvųjų tar
po, išvengę šio teismo. „Hitleris mus visus 
apgavo — aiškino Speeras. — Jis diplomatinių 
pasiuntinių pagalba leido gandus, kad japo
nams padedant vedamos derybos su Maskva, 
o per Balkanus deramasi su Jungtinėmis Vals
tybėmis. Ir taip jis visur skleidė susitarimo 
viltis. Karo vadus jis apgaudinėjo tariamų 
diplomatinių pasisekimų .viltimi, diplomatus 
— numatomos naujos pergalės viltimi, o eili
nius kareivius — naujų ginklų pasirodymo 
viltimi.“ Iš tikrųjų gi jokių ypatingų naujų 
ginklų nebuvę, aiškino Speeras. V 1 ir 2 ka
riuomenės ir aviacijos specialistų nebuvę ver
tinami. Apskritai, raketiniai ginklai buvę per 
brangu^, palyginus juos su jų veikimo galia. 
Iš viso, būtų buvę geriau, jei šie ginklai vi
siškai nebūtų panaudoti. Atomo skaldymo 
srity reikėję mažiausiai 1-2 metų darbo, iki 
būtų įmanomas praktiškas jo panaudojimas, 
nes visos geriausios mokslo jėgos dar prieš 
karą buvo pasitraukusios iš Vokietijos į Ame
riką.

Iki 1944 metų lapkričio mėn. trijuose po
žeminiuose fabrikuose buvę gaminiama nau
jos rūšies nuodingosios dujos „Tabun“ ir „Za- 
rin“, kurių veikimas buvęs wy patingai smar
kus. Prieš šias dujas nebuvę jokios apsisau-

D. Michailovičius
(Atkelta iš 4 pusi.) 

sutriuškinęs dvi jo divizijas, eina nuo perga
lės prie pergalės. Vasaros pabaigoj Tito jau 
apsuptas. Štai dar vieną kartą jis tik per 
sprindį nuo galutinio laimėjimo.

Ir dar vieną kartą jis jam pasprunka: rusai 
siauru plyšiu pralaužia frontą, Tolbukinas 
išlaisvina Tito, kuris, įsikūręs Belgrade, tau
tinę vėliavą pagražina raudona žvaigžde ir 
paskelbia Michailovičių ir jo četnikus už įsta
tymo ribų.

Persekiojimas
Be abejonės, šūkis: „Už Dievą, už Karalių, 

už Dragą“ ir toliau lieka šimtų tūkstančių ju
goslavų širdyse. Be abejo, 1945 m. lapkričio 
mėn. rinkimų metu Michailovičius, iš naujo 
pradėjęs partizaninę kovą, savo žinioje tebe
turi krašto trečdalį. Tačiau Ozna, Tito poli
cija, Maskvos specialistų suorganizuota, vei
kia žiauriai ir griežtai. Sovietų rašytojo Iljos 
Ehrenburgo žodžiais, per 6 mėnesius išnai
kinta 300.000 „fašistų“. Pamažu, četnikų da
liniai išblaškomi. Gruodžio mėnesyje, pasku
tinio ir smarkiausio mūšio metu, kur vienas 
vyras kovėsi prieš tris ir kuris baigėsi Mlchai- 
lovičiaus pralaimėjimu, četnikų skaičius te
siekė 70.000 vyrų.

Po to seka ilgas ir žiaurus persekiojimas. 
Vejamas iš vienų kalnų į kitus, Michailovi
čius mato, kaip diena iš dienos mažėja jo 
ištikimų draugų būrys. Tačiau jis kartais dar 
pasipurto, lyg laukinis sužeistas žvėris. Kai 
jo artimiausias kovos draugas Moravos slėnio 
išvaduotojas, Kegerovičius, karo lauko teismo 
sprendimu sušaudomas, jis, pakely sulaikęs 
teisėjus vežantį traukinį, paleidžia jį su dvy
lika lavonų.

Ozna iškabina visoje Bosnijoje atsišauki
mus, reikalaujančius pristatyti jai daiktus, 
prie kurių bėglys buvo pats prisilietęs, ir dre
siruoja pėdsekių šunų gaujas. Kovo mėn. 
pradžioje, šunes užtinka Michailovičiaus slė
pynę! Tai ir vėl ola, beveik nepaimama, pa
trankų nebijanti. Prasideda apgulimas. Per 
penkiolika dienų kalnyno uolų plyšiai spjau
dosi ugnimi ir, pagaliau, pabaigai reikia iš 
Belgrado atgabenti migdančių dujų.

Kautynėse dalyvavo trys tūkstančiai vyru. 
Mūšiui pasibaigus, iš olos išnešami viso labo 
dvylika sustingusių kūnų. Serbų karo isto
rijoje yra ir garbingesnių žygdarbių. O vis

viena valstybė, išskyrus Tito, nedrįso iki šiol 
įrašyti Husseini į karo nusikaltėlių sąrašą ir 
nedrįso pareikalauti jo ekstradicijos. Ir kai 
giliau pažiūri į šios elgsenos priežastis, tai 
randi tolimos politikos užplanavimus. Ka
dangi visame arabų pasaulyje Husseini nėra 
laikomas Kvislingu, o tik nenuilstamu kovo
toju dėl jų politinės laisvės, tai nei Anglija, 
nei Sovietų Sąjunga, nei Amerika nesiryžo 
sukelti prieš save tos gaivalingos ir sunkiai 
suvaldomos minios ir dėl to neįrašė Husseini 
į karo nusikaltėlių tarpą. Arabų Lyga, tas 
šiuo metu labai galingas instrumentas visoje 
arabų politikoje, jau anksčiau dėkojo Pran
cūzijos vyriausybei už parodytą svetingumą 
„dideliam arabų vadui“ Husseini. O pats 
Husseini, pabėgęs iš Paryžiaus į Damaską, 
pasiuntė Prancūzijos atstovui didelį padėkos 
laišką ... Padėkos už garbingą traktavimą, už 
aukštai vertingą azilio teisę ir... — žmonės 
šnibžda — už gerus patarnavimus kelionė
je... Protingo atsargumo sumetimais dera 
čia susilaikyti nuo tolimesnių Husseini pabė
gimo komentarų. Tegul įvykiai parodys, kam 
Husseini buvo reikalingas ir kas suorganiza
vo jo pabėgimą. V.

gojimo priemonės; jokia dujokaukė nebuvo 
pajėgi nuo šių dujų apsisaugoti. Goebbels ir 
Ley siūlę Hitleriui šias dujas panaudoti prieš 
priešą, bet iš kariuomenės pusės šis projektas 
buvęs atmestas, nes turint priešui oro pajėgų 
persvarą šis būtų buvęs beprotystė.

Iš kitos gi pusės, pats Speeras, sakosi, ruo
šęsis panaudoti nuodingąsias dujas prieš prie
šą, tik ne prieš alijantus ar rusus, bet... 
prieš Hitlerį. Taigi, Speeras Niurnbergo tei
sme pirmą kartą praneša pasaulio viešumai, 
kad jis ruošęs prieš Hitlerį atentatą. Karui 
einant prie galo, Hitlerio įsakymai buvę vis 
beprotiškesni. 1944 m. rugpiūčio 14 d. Hit
leris išleidęs įsakymą sunaikinti visus priešui 
perleidžiamus Vokietijos tiltus, stotis ir fa
brikus. „1945 m. sausio mėn. aš turėjau pa
daryti liūdną išvadą, — pasakojo teisme 
Speeras, — kad Hitleris tikrai norėjo sunai
kinti visas galimybes toliau vokiečių tautai 
gyventi ir kad jis savo likimą lygino Vokieti
jos likimui“. Viename savo įsakymų Hitleris 
rašęs: „Jei bus pralaimėtas karas, žus ir vo
kiečių tauta. Sis likimas yra nepakeičiamas. 
Nėra reikalinga kreipti dėmesį į tuos pagrin
dus, kurie yra reikalingi tautai palaikyti pri
mityvią tolimesnę egzistenciją, priešingai, yra 
geriau pačiam visa tai sunaikinti, nes vokie-' 
čių tauta pasirodė kaip silpnesioji ir todėl 
stipresniąją! rytų tautai išimtinai priklauso 
ateitis. Po kovos paliks, be abejo, tik menka
verčiai, nes gerieji žus kovoje.“ Sūkiu „per
galė arba pražūtis“ Hitleris, remiamas Goeb-

dėlto, generolas Rankovičius, vidaus reikalų 
ministeris, šitam įvykiui atžymėti iškilmin
gam posėdžiui sušaukia Skupščiną.

Šarvuotu traukiniu atvežtas į Belgradą, 
Michailovičius atsigauna tik po dešimties die
nų ir sužino, kad jis atiduotas Liaudies Tri
bunolui. 700 lapų kaltinamasis aktas, parem
tas 800 dokumentų, jį smerkia švelniu elge
siu su vokiečių ir italų kariuomene, ir kaltina 
jį už gautą iš jų paramą kovai prieš Tito par
tizanus. Valstybės išdavimas!

Sunku patikėti, kad nelaimingas karaliaus 
Petro ministeris, parodęs tiek toli numatan
čio patiotizmo, drąsos ir pasiaukojimo, būtų 
niekšingas išdavikas. Tuo netiki -nei Ameri
kos karininkai, stebėtojais iki pat galo sekę jo 
operacijas, nei 800 lakūnų, kuriuos četnikai 
išgelbėjo karo metu. Taip nemanė ir Chur- 
chillis, kuris neseniai atliko viešą išpažintį 
šiais žodžiais: „Mūšiams einant, man atrodė, 
kad aš galiu pasitikėti Tito. Tik dabar aš 
suprantu, kad čia buvo didžiausioji mano 
klaida.“ 
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The Twenty-Eighth Lesson -
Papildomai prie pereitos pamokos taisy

klių apie rodiklį noriu pasakyti dar keletą 
žodžių. Tikrasis rodiklis “the“ visuomet eina 
po žodžių all (oi) — visas, visi; both (bos) — 
abu; dauble (dabl) — dvigubas, dviguba; half 
(haf) — pusė. Pav., “all the time“ — visą 
laiką.

Netikrasis rodiklis a (e) labai dažnai eina 
sakiny:

a) prieš žodžius, kurie pažymi profesiją, 
tautybę, padėtį ir 1.1. Pav., “He was an offi
cer and became a merchant" — jis buvo ka
rininkas ir tapo pirkliu. “Officer" (ofisr) — 
karininkas, "merchant“ (merčant) — pirklys. 
“This gentleman is a Frenchman" — šitas 
ponas yra prancūzas.

b) po žodžių, kaip: such (sač) — šitoks; 
quite (kuai) — visiškas, visiškai; many — 
daug; rather (razr) — greičiausia. Pav., “this 
is quite a different matter“ — tai visai kitas 
reikalas; matter (mater) — reikalas, priežas
tis.

Aiškumo dėlei išverskite šiuos sakinius:
1) Auksas yra metalas.
2) Vagys pavogė visą auksą.
3) Aš einu į mokyklą.
4) Jis ateis penktadienį.
5) Jis gimė birželio mėnesį (birželį).
6) Tėvas yra namuose.
7) Jis gyvena Jungtinėse Valstybėse.
8) Aš ruošiuos palikti Vokietiją.
9) Pietūs paruošti.

10) Arkliai yra naudingi gyvuliai.
To steal, stole, stolen (styl, stol, stolen) — 

vogti
to leave, left, left — palikti 
ready (redy) — gatavas, paruoštas.

O dabar paimkime keletą sinonimų ir pa
žiūrėkime, kada kuris žodis vartoti. Žodžius 
little (liti) ir small (smol) — pupils jau pa
žįsta ir, tikiuos, prisimena, jog jie abu reiš
kia: mažas.

Prieš daiktavardį galima vartoti abu žo
džiu, tačiau po daiktavardžio vartojamas tik 
“small". Pav., galime pasakyti “small key“ 
— mažas raktas, arba t. p. “a little key“, kas 
t. p! reiškia: mažas raktas. Tačiau “the key 
is small“ — raktas yra mažas. "Key" (ki) —

belso, Ley ir Bormanno, viską padaręs, kad 
kovą dar paaštrintų, nors kiekvienam išmin
tingam žmogui buvę aišku, kad jokios per
galės negalima tikėtis. „Šioje padėtyje — pa
sakojo teismui Speeras — man nebeliko kitos 
išeities kaip tik atentatas prieš Hitlerį. Buvo 
aišku, kad Hitleris su savo mirtimi nori baigti 
ir vokiečių tautos likimą. Be to, karinė pa
dėtis buvo visai beviltiška. Aš planavau nuo
dingųjų dujų pagalba atentatą, kurį aš pats 
asmeniškai norėjau įvykdyti, kadangi po lie
pos 20-tos atentato tik mažas ratelis patikė
tinių galėjo prieiti prie Hitlerio. Į Hitlerio 
bunkerį, kuriame jis pastoviai posėdžiaudavo 
su Goebbelsu, Ley ir Bormanu, galėjo įeiti 
tik artimiausi bendradarbiai ir tik SS sargy
boms nuodugniai iškračius. Kaip architektas, 
aš pažinau bunkerio statybą ir žinojau ven
tiliacijos įrengimus, kurių anga buvo išvesta 
į kanceliarijos kiemą. Ten aš norėjau paleisti 
dujas, kurios tuoj užpildytų visą bunkerį.“ 
Tačiau kol Speeras pasiruošęs šiam planui, 
Hitleriui asmeniškai įsakius, buvę užmūrinta 
ventiliacijos anga ir taip atentatas palikęs 
neįvykdytas.

Liežuvių kolonijos...
(Atkelta iŠ 2 pusi.)

Kaip matėme, dauguma tautiečių gyvena 
privačiai, todėl jiems, nors jie ir yra okupa
cinių pajėgų žinioje, vis daugiau ir daugiau 
tenka ir su vietine austrų valdžia susidurti 
ir už savo teises kovoti. Pav., be darbo ne
nori duoti maisto kortelių, tuo tarpu specia
lybę atitinkančio darbo neįmanoma gauti, nes 
jų pačiu paskutiniu metu užregistruota 75.000 
bedarbių. Todėl tiek iš eilinių austrų tiek 
valdžios pareigūnų pareiškimų bei spaudos 
balsų matyti noras kaip galint greičiau iškel
dinti esamus užsieniečius. Tik viena mums ne
suprantama — tai dabartinės valdžios tole
ruojama įžūli akcija prieš .užsieniečius. Sa
vaime aišku, kai krašto ūkis sugriautas, žmo
nių perpildyta, niekas nenorėtų turėti naštos. 
Svarbiausia keliamas balsas ir sielojamasi 
dėl maitinimo. Ne tik užsieniečiai, bet ir pa
tys austrai yra, UNRRA-os remiami. Kartais 
Balkanų ar rytų atstovas prasilenkia su pa
doraus užsieniečio elgesiu. Žinoma, progą iš
naudoja spauda (ypač komunistinė) ir puola 
visus „auslenderius“.

Pats austrų kultūrinis ir meninis gyveni
mas gyvas. Ypač daug spaudos. Kiekvienoje 
zonoje išeina po keletą dienraščių, eilės sa
vaitraščių, kultūrinių, meninių žurnalų, o pa
skutiniu metu ima rodytis nemaža ir užsienio 
spaudos. Patys gi austrai patenkinti Nepri
klausomybės atstatymu — iš „pralaimėjimo“ 
tiek daug laimėję. Tai taip gyvena Austri
joje apie 2.000 mūsų tautiečių, tebesitikinčių 
sulaukti šviesesnio rytojaus... A. J.

- Dvidešimt aštuntoji pamoka
raktas. Iš viso, “small“ daugiau nusako for
matą, tuo tarpu “little" — kiekį, nes “little“, 
be to, dar reiškia kiekį.

Paimkime dar porą sinonimų: “to say, said, 
said“ (sei, sėd, sėd) ir “to tell, told, told“ (tel, 
told, told). Šie abu žodžiai reiškia: sakyti. 
“Tell“ vartojame tuomet, kai asmuo, kuriam 
kas nors sakoma, yra minimas. Pav., “He told 
my mother where the book was“ — jis pasakė 
mano motinai, kur yra knyga. “Say“ varto
jame tuomet, kai asmuo nėra paminėtas — 
“He said, he was tired“ — jis pasakė, kad 
serga. “Tired“ (tajerd) — pavargęs.

Pabaigai keletas žodžių apie netaisyklin
guosius veiksmažodžius. Kaip jau minėjau, 
netaisyklingųjų veiksmažodžių • past ir past 
participle formų iš bendraties sudaryti nega
lima, kaip tai atliekama su taisyklingaisiais 
veiksmažodžiais. Šias formas reikia išmokti 
atmintinai. Kadangi dauguma pupils neturi 
žodynų ar vadovėlių, kuriuose būtų galima 
šas formas rasti, nutariau kiekvienoj pamo
koj alfabetine eile padiktuoti keletą tų ne
taisyklingųjų veiksmažodžių:
arise, arose, arisen (arais, aros, arizen) — kilti 
awake, awoke, awoke (auek, auok, auok) —

pabusti
bear, bore, born (bir, bor, born) — gimdyti 
bear, bore, borne (byr, bor, born) — pakelti

(dvasiniai)
beat, beat, beaten (byt, byt, bytn) — mušti 
become, became, become (bikam, bikem, bi-

kam) — tapti
begin, began, began (begin, began, began) — 

pradėti
bend, bent, bent (bend, bent, bent) — palenkti 
bind, bound, bound (baind, baund, baund) —

rišti
bite, bit, bitten (bait, bit, bitn) — kąsti

Korektūros klaidų atitaisymas
XXVI pamoka: 48 eil. vietoje „aš labai mėg

stu skaityti“ turi būti „aš labai mėgstu 
skaitymą“.

XXVII pamoka: 70 eil. praleistas sakinio “we 
had dinner in the train“ vertimas. Jis 
reiškia: mes pietavome (tupėjome pietus) 
traukiny
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L. T. B. Vyr- Komitetas praneša
Venkime insinuacijų!

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Mūsų tautiečiai jau buvo pakartotinai įspė

ti ir prašomi vengti visa, kas mūsų bendruo
menei ar jos nariams gali pakenkti, sukelti 
nereikalingų sunkumų ir nemalonumų, bet 
vis pasigirsta, kad mūsų bendruomenės na
riai, mūsų broliai, nukenčia dėl įtarinėjimų, 
dažniausia nepagrįstų skundų.

Tas reiškinys yra smerktinas visais atžvil
giais. Visi geros valios tremtiniai kviečiami 
į kovą prieš tuos, kurie, teikdami skundus, 
ne tik atskiriems asmeniems, bet visai ben
druomenei ir stovyklų vadovybėms padaro 
daug sunkumų, nes toms tenka reikalą aiš
kinti, įrodinėti, kad skundai yra be pagrindo 
ar nors iškreipti faktai, kad skundo kėlėjo 
buvo bloga valia, noras pakenkti kitam tau
tiečiui.

.Tokių skundų bendruomenės tarpe neturi 
būti. Jei kas mano, kad kitas tautietis nėra 
vertas būti tremtiniu, kad jis yra nusikaltęs 
ir jo nusikaltimas yra keltinas viešumon, nė 
vienas tenepamiršta, kad kiekvienoje sto
vykloje turime savo rinktą komitetą ir sto
vyklos vadovą, dėl kurių sprendimo galima 
apeliuoti į visuotinį susirinkimą. Jei, skundo 
kėlėjo manymu, tie organai skundo neišspren
dė teisingai, dar yra teismas, kuris tam 
įsteigtas, kad spręstų mūsų ginčus, baustų 
nusikaltėlius.

Būtina, kad tremtiniai kreiptųsi į tas įstai

Leidinys apie lietuvius 
studentus užsienyje
Nacių karo mašinai sugriuvus, Europos 

kontinentas paliko nusėtas lavonais ir griu
vėsiais, masėse viešpatauja dvasinis ir mate
rialinis skurdas. Šimtai tūkstančių įvairių 
kraštų piliečių šiuo metu negali grįžti į savo 
gimtines ir gyvena tremtinių gyvenimą. Žiau
rioji nacių ranka palietė didelį kiekį ir mūsų 
studentijos. Apie 2.500 lietuvių studentų gyr 
vena vakarų demokratijos išvaduotuose kraš
tuose, per 2.000 — vien tik Vokietijoje (anglų, 
amerkiečių ir prancūzų zonose).

UNRRA-os ir karinės valdžios įstaigų dė
ka, šiuo metu jau tęsia studijas apie 1.800 lie
tuvių studentų įvairiuose vokiečių, Pabaltijo 
ir UNRRA-os universitetuose. Aktyviai ko
voję prieš nacių okupaciją Lietuvoje ir pra
gariškas kančias pakėlę „gražiojoje Vokieti
joje“, dabar turėdami pakenčiamas gyvenimo 
sąlygas, turim nepamiršti, kad prieš akis dar 
stovi milžiniški darbai profesiniame pasiruo
šime ir ir mūsų krašto bylos reikaluose. Ne
galėdami tiesioginiai padėti savo tautiečiams, 
esantiems tėvynėje, bent santykiaudami su 
vakarų demokratiniais sąjungininkais, paliki
me jiems įspūdį, kad mes ir visa mūsų tauta 
yra verta laisvės ir galime kaip lygus part
neris rungtyniauti visose kultūrinėse srityse 
su kitais kraštais.

Mūsų tautos istorijoje pirmą kartą yra 
toks faktas, kada didesnė krašto akademinės 
lietuviškos jaunuomenės pusė gali studijuoti 
užsieniuose. Turėdama tokį įvykį prieš akis, 
Lietuvių Studentų Centrinė Atstovybė Vokie
tijoje imasi iniciatyvos išleisti vienkartinį in- 
formacinį-propagandinį leidinį apie lietuvius 
studentus, studijuojančius užsienyje.

Tas leidinys apims lietuvių studentų gy
venimą nacių okupacijos metu Lietuvoje ir 
nacistinėje Vokietijoje, išvadavimą iš KZ ka
lėjimų — vergiškų darbų hitlerinės karo ma
šinos, entuziastišką veržimąsi į atidaromas 
aukštąsias mokyklas ir pagaliau dabartines 
darbo nuotaikas, gyvenimo sąlygas, studentų 
organizacijas ir ateities perspektyvas. Toks 
leidinys įgalintų gausią mūsų tremtinių ben
druomenę ir tautiečius už Atlanto pažinti sun
kias mūsų tremtinių studentų studijavimo są
lygas. Angliškasis leidinio vertimas būtų iš
siuntinėtas pasaulio studentijai su tikslu pa
rodyti, kad akademinis Lietuvos jaunimas, 
kad ir sunkiose gyvenimo sąlygose, veržiasi į 
mokslą, į tą geriausią ginklą pasaulio taikai 
laimėti. Akademinis jaunimas yra jautriau
sias neteisybėms, tad ir mūsų kraštą ištikusi 
tragedija ne vieną pasaulio studentą sujau
dins, kada jis arčiau susipažins su tūkstan
čiais lietuvių tremtinių studentų, kurie per
gyveno tragiškiausias dienas ir dabar negali 
grįžti į savo tėvynę. Savo darbu ir geru re- 
prezentavimu svetimoje mokykloje, kad ir 
netiesioginiu būdu, prisidėsime prie savo 
krašto bylos laimėjimo.

Visi collegos-studentai akademikai, studi
juoją Pabaltijo, UNRRA-os ir vokiečių uni
versitetuose bei kitose aukštosiose mokyklose, 
yra prašomi prisidėti prie šio leidinio įvai
riais straipsniais, sumanymais bei pasiūly
mais, informacija ir kitomis aukščiau minė
tomis, studentus tremtinius liečiančiomis ži
niomis. Ypač reikalinga aprašymų iš studijų 
nacių okupacijos metu (universitetų uždary
mas, studentų persekiojimas ir pan.), pogrin
džio darbo, išgyvenimų naciškosios Vokietijos 
KZ, kalėjimuose ir įvairiuose kituose prievar
tos darbuose.

Studentų Valdybos yra prašomos parašyti 
išsamią korespondenciją apie savo studentų 
patekimą į-vietos Universitetą bei aukštąją 
mokyklą: kuriuos sunkumus teko nugalėti,

gas ir pavestų joms spręsti. Tų ištaigų spren
dimai bus tikslūs, nes joms yra prieinama 
reikiama medžiaga, įrodymai. Kaltinamasis, 
jei komitetas, susirinkimas ar teismas ras jį 
kaltu, bus nubaustas. Jei jie ras, kad nusi
kaltimas yra sunkus, jie perduos kaltininką 
kam reikia ir ten jis ras savo teisėją.

Jokiu atveju nepasidarykime savo brolių 
teisėjais be pavedimo. Nekaltinkime mūsų 
rinktų organų šališkumu, jei jie klausimą iš
sprendė kitaip, negu skundo kėlėjas laukė ir 
tikėjosi. Mūsų rinkti organai įsipareigojo 
mūsų reikalus tinkamai atsstovauti. Mes juos 
rinkome ir turime jais pasitikėti. Jei jie veiks 
prieš daugumos valią, jie gali kiekvienu metu 
būti pakeisti. Tačiau pavieni tremtiniai ne
turi teisės griauti mus atstovaujančių organų 
veiklos, veikti priešingai Tremtinių Bendruo
menės statuto dėsniams ir globėjų instrukci
joms. Kas šių dėsnių nesilaikys, veikia prieš 
daugumos valią ir bus traukiamas atsako
mybėn.

Laikykimės šių dėsnių: — Nė vienas trem
tinys neskudžia savo tautiečio,- apeidamas mū
sų įstaigas (komitetą ir teismą). — Be atitin
kamo įsigaliojusio teismo sprendimo nė vie
nas tremtinys nesiūlomas šalinti iš stovyklos. 
— Nejtarinėkime savo tautiečių lengvabūdiš
kai, nes už nepagrįstus kaltinimus reikės at
sakyti. (L.T.B.)

studentų skaičių, trumpą Universiteto isto
riją bei jame esančius žymius (garsenybes) 
profesorius, studentų gyvenimo sąlygas. Siam 
leidiniui labai būtų naudingos nuotraukos iš 
darbo studijų metu, praktikos darbų, ekskur
sijų ir pan.

Taip pat prašoma collegų, jei kas turi iš 
Lietuvos atsivežęs nuotraukų, vaizduojančių 
studijavimą po aukštųjų mokyklų uždarymo, 
studentų gaudymo epizodų ir pan.

Jei kas negalėtų paskolinti, tai prašome 
pranešti, kas turi nuotraukas ir jas turinčiojo 
adresą. Visą minėtą medžiagą prašome siųsti: 
Broniui Budginui, Stuttgart - Bad Cann
statt, Wildunger Str. 75, Studentenheim. Taip 
pat visais kitais su leidiniu susijusiais reika
lais prašoma kreiptis tuo pačiu adresu.

Tkimės, kad collegos supras šio leidinio 
svarbą ir, nieko nelaukdami, siųs prašomą 
medžiagą.

Br. Budginas,
L. Stud. Centrinės Atstovybės Vokietijoje

Pirmininkas

Mes ieškome savųjų
1517. Mitrius Juozas, Oberlenningen, Kr. 

Nurtingen, Litauisches Lager, 652, ieško 
brolių Mitrių Prano ir Jono.

1518. Tarosas Juozas, (16) Wiesbaden, DP 
Camp, H-26, ieško brolio Taroso Kosto.

1519. Mikalauskas Adomas, Kleinkotz, Kr. 
Gūnzburg, Litauisches Lager, ieško bro
lio Mikalausko Stasio, kitų giminių ir 
pažįstamų.

1520. Skirius Antanas, baigęs Klaipėdos Pre
kybos Institutą, ieško brolio Skiriaus 
Jono. Jo adresas: Anthony F. Skirius, 
2721 Logan St., Oakland, 1, Cal., U.S.A.

1521. Seškevičienė Ieva, (24) Glūckstadt/Elbe, 
Baltic Camp, ieško savo vyro Šeškevi
čiaus Vinco.

1522. Emertienė-Bronatckienė Zofija, (20) Dra- 
gahn, Kr. Dannenberg/Elbe, Camp Ox
ford, ieško vaikų, giminių ir pažįstamų: 
Emertaitės Zofijos-Almos, Emertaitės 
Alfredos, Emertaitės Aleksandros-Ver- 
noldos, Emertaitės Augustos-Fridrichos, 
Krautienės-Repšaitės Elviros-Onos, Gu- 
dinaitės-Varnauskienės Elviros ir Bru- 
stato Franco.

152b. Mertins Ella, (24) Freiburg/Elbe ūb. Sta
de in Laak Nr. 60, ieško savo vyro Mer
tins Gustavo.

1524. Briedytė - Liutkevičienė Ona, Itzehoe, 
Kaiserstr. 12, ieško brolio stud. agr. 
Briedžio Stasio.

1525. Liutkevičius Stasys, Itzehoe, Litauisches 
Lager, ieško siuvėjo Guobio Jono.

1526. Bugaisiškis Antanas, Itzehoe, Moltkestr. 
16, ieško Gaili u šio A.

1527. Onaitis Anicetas, Wiesbaden, Litauisches 
Lager, ieško Onaičio Juozo, Onaičio An
tano ir Onaitienės-Meilutytės Birutės.

1528. Balkus Juozas, (23) Zeven Seedorf, DP 
Baltic Camp, Lithuania group, ieško

' Stropaus Juozo, Tamoševičiaus Vinco, 
Kantakevičiaus Alfonso ir Jurumskio 
Beno.

1529. Kiulkaitienė Gertruda, Oker bei Goslar, 
Litauisches Lager, ieško motinos Fili- 
pienės Agotos.

1530. Jurgutis Stasys, Oker bei Goslar, Li
tauisches Lager, ieško savo žmonos Jur- 
gutienės Onos ir pažįstamų.

1531. Meilutytė Elena, (14) Biberach/Riss, Ber- 
gerhausen 96, ieško brolio Meilučio Sta
sio ir švogerio Marcinkaus Stasio.

1532. Milkauskas Eduardas, Hanau, Litaui
sches Lager, ieško brolio Milkausko Sta
sio.

Trijų turnyrų baigtuvės 
Heidelberge

S. m. liepos 14 d. Heidelberge buvo baig- 
tas tarptautinis imtynininkų turnyras miesto 
garbės premijai įgyti. Greta Europos meiste
rių: Walloschke, Mosig, Kaiser, Baumann, 
Nagy Bela ir pasaulio meisterio italo Tra- 
vaglini, dalyvavo ir Pabaltijo meisteris lietu
vis Juozas Vinča. Jis ligi pat priešpaskutinės 
dienos vienintelis išsilaikė be pralaimėjimo, 
tik paskutinėm dienom (liepos 13 ir 14 d.) 
pralaimėjo dvejas rungtynes (prieš Kaiser ir 
Mosig). I vietą laimėjo Europos meisteris 
Walloschke (Breslau), II v. — pasaulio mei
steris Travaglini ir m v. — Vinča (Lietuva). 
Dalyvaujant turnyre viso 18 imtynininkų, lai
mėdamas IH-ją vietą, Vinča įrodė, kad Pa
baltijo tautose yra stiprių vyrų, kurie pajė
gia kovoti su pasauliniais meisteriais ir prieš 
juos moka laimėti. Šie visi imtyninkai netru
kus vyksta gastrolių į Koelną.

Tą pat dieną buvo baigti ir D.P. studentų 
šachmatų bei stalo teniso pirmenybių turny
rai. Šachmatų turnyre dalyvavo 9 žaidėjai: 
3 lietuviai, 3 latviai, 2 estai ir 1 bulgaras. 
I-ją vietą laimėjo lietuvis Mačiulaitis, (14 taš
kų iš 16 p.), H v. — latvis Mitrevics (12,5 t) 
ir III v. — estas Pass (12 t.).

Stalo teniso turnyre keturias pirmąsias 
vietas išsikovojo lietuviai: 1) Zdanavičius, 2) 
Ceičys, 3) Musteikis ir 4) Balsevičius. Trijų 
pirmųjų vietų nugalėtojams UNRRA įteikė 
dovanas.

Neseniai įsteigtas UNRRA-os studentų 
sporto būrelis pradėjo savo veiklą. Iš YMCA 
gauta aprangos ir įvairių sporto reikmen 
Labiausiai mėgiamos ir kultivuojamos sporto 
šakos yra stalo tenisas ir šachmatai. „S“

Dilingenas - Rosenheimas 
krepšinyje ir tinklinyje

š. m. liepos 20 d. Dilingeno lietuviai spor
tininkai viešėjo Rosenheime, kur su vietos 
sportininkais sužaidė krepšinio ir tinklinio 
rungtynes. Tinklinio rungtynes laimėjo rosen- 
heimiečiai pasekme 2:0 (15:5) (15:10). Koman
dos žaidė: Rosenheimas — Grajauskas, Jaro- 
šekas, Dauknys, Lasauskas, Bagdžinskas ir 
Miniukas; Dilingenas — Radavičius, Budrai
tis, Zulpa, Birgilas, Karaša, Glatkauskas.

Dllingiečiai atsigriebė krepšinyje, rungty
nes užtikrintai laimėdami pasekme 52:34 (24:15). 
Komandose žaidė ir įmetė krepšių: Dilinge
nas — Brinkmanas 14, Kurauskas 74, Anaitis 
11, Stankus 1, Siemaška 3 ir Radavičius 1; 
Rosenheimas — Grajauskas 1, Bagdžiūnas 0, 
Jarošekas 6, Dauknys 10, Paškauskas 1 ir La
sauskas 14.

1533. D-ras Gailius Anzelmas, (23) Diepholz, 
Camp A. prašo atsiliepti senelį Gailių 
Martyną, gyvenusį Beršteninkuose ir 
apie jį žinančius bei pažįstamus.

1534. Klimavičius Bronius, Landshut, Leh- 
būhlstr. Nr. 5-23, ieško giminių ir pa
žįstamų.

1535. Lembertas-Lemberys Pranas, (23) Ol
denburg L Old., Linatenstr. 92, ieško 

brolių Stepono ir Alfonso.
1336. Kveselevičienė - Motiekaitytė Izabelė, 

Scheinfeld ii. Nūrnberg, DP Camp 569, 
Litauisches Lager, ieško sūnaus Kupre
vičiaus Edmundo.

1537. Paškevičienė Veronika, Schweinfurt, Li
tauisches Lager, ieško savo vyro Paš
kevičiaus Edvardo.

1538. Lukauskienė Ona, (20) Oker b. Goslar 
(Harz), „Borcherslager“, ieško sūnaus 
Lukausko Igno, Lukauskienės Zelmos ir 
dukters Manšienės Jadvygos.

1539. Motuzas Vladas, Oker (Harz), Litaui
sches Lager, ieško giminių bei pažįstamų.

1540. Bernotas Justinas, Kempten (Allgau), 
Rottachstr. 15, Litauisches Lager, ieško 
sūnų Bernotų Stasio-Vytauto, Kęstučio 
ir Valentino.

15*1. Sniolis Juozas, Kempten (Allgau), Li
tauisches Lager, ieško brolio Sniolio 
Stasio ir kitų giminių bei pažįstamų.

1542. Baniukaitis A., Neuffen, Kr. Nrūtingen, 
Bahnhofstr. 16, ieško sūnaus Baniukai- 
čio Zenono.

Pranešimas
Su giliu liūdesiu pranešame giminėms ir 

pažįstamiems, kad š. m. liepos 11 d. Mitten
walde per auto katastrofą tragiškai žuvo

Juozas Šyvis
Palaidotas liepos 14 d. Mittenwaldo kata

likų kapinėse.
Artimuosius prašome į Lietuvių Apyl. Ko

mitetą Mittenwalde. Komitetas

Chorų vadovams
L.T.B. Tiubingeno lietuvių kolonijai — re

prezentaciniam chorui — skubiai 
reikalingas prityręs dirigentas

Kreiptis į L.T.B. Wuerttembergo Apygar
dos Komitetą, T U b i n g e n, Lustnauer Tor 4.

| Eichštaettas - Gunzenhausenas
Tą pačią liepos 20 d. Eichštaette vieSėjo 

Gunzenhauseno sportininkai. Ta proga įvyko 
stalo teniso, orinio ir krepšinio rungtynės. 
Svečiai laimėjo tik orinį pasekme 2:1 (16:14) 
(11:15) (16:14). Visas kitas rungtynes laimėjo 
Eichštaetto lietuviai: stalo tenisą 3:0, krepši
nį 75:22 (28:11'

Vokietijos lengvaatletai
Šiemetinis Vokietijos lengvosios atletikos 

sezonas prasidėjo vėlokai — vos gegužės mėn. 
viduryje. Pasiektos pasekmės dėl savaime su
prantamų priežasčių toli atsilieka nuo turėtų 
prieškarinių pasekmių. Tik 800 m bėgime ir 
šuolyje į aukštį Vokietijos lengvaatletai pri
siartino prie tarptautinio lengvaatletų lyg
mens. Geriausios dabartinio meto pasekmės 
yra šios: 100 m Schochow (Hamburg) ir Wig
ner (Nūrnberg) — po 11 sek., 200 m Schochow 
(Hamburg) — 22,4 sek.; 400 m Edel (Ham
burg) — 50 sek.; 800 m Kaindl (Mūnchen) — 
1:54,8 min.; 1500 m Wagenseil (Stuttgart) — 
4:11,4 min.; 3000 m Eberlein (Mūnchen) — 
8:54,8 min.; 5000 m Eberlein (Mūnchen) — 
15:40,2 min.; 110 m barjerinis Kriegl (Mūn
chen) — 16,2 sek.; šuolis į tolį Wunsche 
(Braunschweig) — 6,92 m; šuolis į aukštį Kop- 
penwallner (Mūnchen) ir Hoppenrath (Frank
furt) — 1,92 m; rutulys Maalstein (Augsburg)
— 14,75 m; diskas Mark tanner (Stuttgart) — 
46,88 m; ietis Koschei (Braunschweig) — 
57,95 m.

Trumpos žinios
e Wimbledono (Anglija) tarptautiniame lau
ko teniso turnyre pirmąją vietą išsikovojo 
prancūzas Yvon Petra, finale, dramatiškoje 
penkių setų kovoje, nugalėjęs australietį Geoff 
Brown 6:2, 6:4, 7:9, 5:7, ir 6:4. Tuo būdu 
Prancūzija po 15 metų pertraukos laimėjo vėl 
vyrų vieneto meisterio vardą.
• Tarpvasaltybinėse futbolo rungtynėse Ber
gene Norvegija nugalėjo Suomiją 12:0 ir Ko
penhagoje Danija - Švediją 3:1.
o Tarptautiniame lengvosios atletikos tur
nyre, kuris įvyko Roterdame ir kuriame da
lyvavo Olandijos ir Belgijos lengvaatletai, pa
siektos šios pasekmės: 100 m G. Sholton (Olan
dija) — 10,9 sek., 400 m A. Blook (Olandija)
— 49,7 sek., 800 m F. A. Demyter (Olandija)
— 1:54,0 min.
• Tarptautinė teniso sąjunga konferencijoje 
Londone nutarė Vokietiją, Suomiją, Vengriją, 
Italiją, Bulgariją ir Rumuniją išbraukti iš sa
vo narių sąrašo.

Skelbimas
Pranešame, kad Lietuvos Raudonojo Kry

žiaus Ravensburgo Skyriuje yra šių asmenų 
užsienio pasai:

1) Marcinkevičienės Onos,
2) Riaubienės Reginos ir
3) Trapiko Henriko.

Minėti asmens arba jų įgaliotiniai, turin
tieji L.T.B. Apylinkės Komitetų patvirtintus 
įgaliojimus, gali pasus atsiimti kasdien darbo 
valandomis, įmokant nustatytą mokestį. Pa
sai paštu nebus siunčiami.

L. R. Kryžiaus Ravensburgo Skyriaus 
Valdyba

Lietuvos Kryžiaus Ravensburgo Skyriuje 
dar galima gauti:

1) Petro BABICKO eilėraščių rinkinį „TO
LI NUO TĖVYNES“, kaina 2.- RM,

2) Dail. Adolfo VAIČAIČIO darbo vyti 
(16X22 cm), kaina 2,- RM.

Užsisakantiems šių leidinių didesnį kiekį 
duodama 10% nuolaidos.

L. R. Kryžiaus Ravensburgo Skyriaus 
Valdyba

Pranešame Gerb. Tautiečių žiniai, kad 
nuo š. m. liepos 1 d. Miunchene pradėjo veikti

Komiso ir Tarpininkavimo Kontora 
„ANTIKA*

Perkama: filatelija, numizmatika ir bižu
terija. Norint pakeisti ar pamainyti, taip pat 
mielai patarnaujame.

Adresas: M ū n c h e n-Bogenhausen, Stern
wartstr. 17, partery (1 min. kelio nuo Lietuvių 
Tremtinių Apygardos būstinės, važ. tramva
jumi 12 iki Sternwartstr.).
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Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
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Prancūzų spaudos aktualijos
Sov. Sąjunga atidaro vartus emigrantams — 
Šiuo pavadinimu „Le Monde“ deda straipsnį 
apie STRS Aukšč. Tarybos įsaką, liečiantį 
emigrantus. Pagal šį įsaką visi rusai, 1917 m. 
lapkričio 7 d. (t. y., bolševikų revoliucijos 
triumfo metu) buvę caro Rusijos piliečiais, 
gali tapti sovietų piliečiais. Gyvenantieji 
Prancūzijoje į sovietų konsulatus galės kreip
tis ligi š. m. lapkričio 1 d., gi gyvenantieji 
Jugoslavijoje ir Bulgarijoje — ligi S. m. spa
lio 1 d.

Laikraštis čia klausia — kodėl Kremliaus 
įsakas nepamini kitų kraštų rusų emigrantų? 
Laikraštis čia mano, kad ta pati Maskvos vy
riausybės politika vėliau bus panaudota ir vi
sos rusų emigrantų masės atžvilgiu. Į šį pa
tvarkymą pirmieji atsiliepė Paryžiuje leidžia
mi sovietų ir rusų laikraščiai, štai savaitraš
tis „Sovietskįj Patriot“ deda padėkos žodžius 
Stalinui, Švernikui ir Molotovui, įsako pa
skelbimą laiko „istoriniu įvykiu“ ir mano, 
kad juo daugelis rusų emigrantų pasinaudo
sią. Jis rašo: „Mes dabar vyksime į savo 
kraštą ir drauge dirbsime mūsų didžiosios tė
vynės labui. Nuo jūsų elgesio priklausys jū
sų ir jūsų vaikų ateitis“. Kitas laikraštis — 
„Russkije Novosti“ entuziazmo nereiškia ir 
dėkingumo jausmus pareiškia prancūzams, 
rusus emigrantus globojusiems ir toliau glo
bojantiems. Drauge nurodoma, kad rusų emi
grantai, gyveną Prancūzijoje, drauge su pran
cūzais liejo krauą kovoje prieš vokiečius ir 
drauge dalyvavo rezistenciniame judėjime. 
O kaip patys rusai pažiūrės į šį įsaką? „Le 
Monde“ manymu, tai paaiškėsią po kelių sa
vaičių. O tuo tarpu vykstąs įsako aiškinimas 
emigrantams. Birželio 30 d. vienoje Paryžiaus 
salių įvykęs didelis susirinkimas, garbės pre
zidiume pirmininkaujant sovietų ambasado
riui Bogomolovui. Kita proga šis pastarasis 
su ambasados bendradarbiais paaiškinęs, kad 
įsakas liečiąs visus be politinių ar religinių 
pažiūrų skirtumo. Tai nesanti „amnestija“.

Įvairios žinios
Pasaulinė kronika

• JAV orinių pajėgų ministerio pavaduoto
jas W. S. Symington inspekciniais tikslais at
vyko į Frankfurtą susipažinti su orinių pa
jėgų įrengiamais. Iš čia jis skris į Artimuo
sius Rytus ir Ramiojo vandenyno sritį.
• Miunchene išeinąs dvisavaitinis komunistų 
partijos laikraštis suspenduotas už tai, kad jis 
persispausdino straipsnį, kritikuojantį ameri
kiečių karinės valdžios veiksmus. Amerikie
čių karinės valdžios informacijos kontrolės 
spaudos šefas E. Langerdorf pareiškė, kad vo
kiečių laikraščiams esą uždrausta persispaus
dinti straipsnius iš laikraščių, kurie išleidžia
mi svetimuose kraštuose.
• Japonijos reikalais iškyla nesutarimų tarp 
JAValstybių ir Sovietų Sąjungos atstovų kon
trolės taryboje.
• Steigiamajame Indijos seime daugiausia 
vietų gavo indų kongreso partija, būtent: 207 
vietas, musulmonų lyga — 73, komunistai 
— 1. Šie duomens dar nėra visiškai galutiniai.
• Š. m. rugsėjo 15 d. Anglija švęs „Kovos 
dėl Britanijos“ šventę, kurios iškilmėse daly
vaus ir JAV karo daliniai.
• Prezidentas Trumanas paskyrė ambasado
riumi į Italiją užsienių reikalų ministerio pa
vaduotoją politiniams reikalams p. James C. 
Dunn.
• JAV Viduržemio jūros laivynas sustipri
namas, pasiunčiant dar vieną 10.000 t krei
serį. Dabar čia bus amerikiečių du kreiseriai 
ir du naikintuvai. Tai daroma su tikslu susti
printi okupacines pajėgas Trieste, kur jaučia
mas tam tikras netikrumas.
• Netrukus atidaromas naudojimui Baltijos- 
Baltosios jūros kanalas. Visu kanalu ištisai 
pradėsią plaukyti laivai.

Kasdieninis...
(Pradžia 1 pusi.)

dar ieškoti tokių susitvarkymų, kurie yra 
priešingi gamtos įstatymams? Ir tokio klau
simo įtakoje daug kas mano, kad nauja taika 
pasaulyje turi būti realistinė... Girdi, tokia 
jau esanti taikos kaina ir ją'reikia apmokėti. 
Jei „realistai“ paimtų viršų, tai keliolikos am
žių kultūra ir civilizacija atrodytų kaip japo
nų miestas Nagasaki po atominės bombos, o 
pavergtosios tautos ir žmonės vėl ieškotų ke
lio į laisvę, nors jis ir reikalautų didžiulių au
kų. Ir mes prie žinomo Beveridge žodžių, ku
riuos jis parašė 45 metais knygoje „Taikos 
kaina“: „Tuos, kurie daugiau vertina realiz
mą, negu principus, aš prašau pagalvoti, kas 
galėtų atsitikti su maža tauta, kuri turėtų 
konfliktą su bet kuria iš „penkių didžių j ų“. 
Ji net formaliai negali turėti vilties gauti 
efektingos paramos iš tarptautinių taikos or
ganizacijų, nežiūrint jos bylos teisingumo ir 
jos neginčijami! teisių. Tokios padėties rezul
tatas tikriausiai bus tas, kad mažieji kraštai 
jungsis ir ieškotį saugumo savybėje. Tuo bū
du kursis įtakų sferos, formuosis jėgų pu
siausvyros, prasidės apsiginklavimų rungty
nės ir visos kitos beprotybės. Tai yra trum
piausias kelias į tretį pasaulinį karą.“ 

Niekas nebūsiąs klausiamas apie savo praeitį. 
Naujieji sovietų piliečiai galėsią reikalauti 
savo repatriacijos į STRS arba, jei nori, ir 
toliau gyventi Prancūzijoje. Repatriacija bū
sianti organizuota — sovietų įstaigos kiekvie
nam paskirsiančios gyvenimo vietą ir kiekvie
nas rasiąs darbo pagal ' savo sugebėjimus. 
„Grįžtančiųjų — sako amb. Bogomolovas — 
negalima palikti nežinomybėje“. Tie gi, ku
rie panorėsią likti Prancūzijoje, būsią įstaty
mais traktuojami kaip sovietų piliečiai, gy
veną už STRS ribų. Be to, emigrantai, ligi 
lapkričio 1 d. nepriėmę sovietų pilietybės, vi
sai nustosią teisės grįžti į savo tėvynę, nes jų 
reikalai būsią sprendžiami nė Paryžiuje, bet 
Maskvoje ir atsakymo teksią laukti keletą 
mėnesių...

Dancigas ar Tanžeras? Šitaip savo veda
mąjį, A. Mousset parašytą, pavadino „Epo- 
que“. Ryšium su Paryžiaus konferencija, str. 
autorius pažymi, kad keturių didžiųjų, nuta
rimai konferencijoje būsią panaudoti kaip 
bazė 21 valstybės taikos konferencijos pasi
tarimams. Jų nutarimai vėl grįšią į 4 di
džiųjų tarpą. Nurodęs, kad Triesto sutarptau- 
tinimo projektas esąs panašus į Tanžero sta
tutą, prancūzų publicistas teigia, kad tai ne
sąs „europietinis“ sprendimas. Ten, kur su
sikerta du — slavų ir lotynų — pasauliai, ten 
nebūsią galima išvengti įvairių konfliktų. To
dėl šis 10 m. tarptautinis rėžimas turėsiąs tik 
laikiną pobūdį — po 10 metų vėl turės būti 
daromas sprendimas. Toliau jis primena gen. 
Želigovskio 1919 m. (?) užimtą Vilnių ir 1919 
m. Fiumę — tie precedentai pavaizduoją, kaip 
kartais sprendžiami įvairūs ginčytini klausi
mai. Esą, iš viso dar joks Versalio sutarty 
numatytas terminas nebuvęs išlaikytas. Str. 
autorius didžiųjų darbuose randa pagrindinę 
anarchiją ir metodų klaidas ir tiki, kad 21 
valstybių konferencija gal pateisins į 4 di
džiųjų pasitarimus dėtas viltis. (Dipl.)

• Tarp Ispanijos ir Prancūzijos vyksta pasi
tarimai dėl sienos atidarymo.
• Ispanija pasirašė sutartį su Olandija, Bri
tanija ir JAV dėl oro susisiekimo linijų.
• Airija ketina prašytis priimama nariu | 
Jungtines Tautas.
• Jungtinės Tautos nuo rugpiūčio 1 d. pra
deda leisti savo savaitinį biuletenį.
• Per šį karą vokiečių sumažėjo 8.000.000 
gyv., tuo tarpu JAV padidėjo gyventojų 
7.500.000 ir Anglijoje padidėjo 700.000 gyv.
• D. Britanija sutiko su JAValstybių pasiū
lymu dėl vieningo Vokietijos ūkio atstatymo? 
Sovietai tokiam atstatymui priešinasi. Jie, be 
to, kelis kartus kalbėjosi su Prancūzijos at
stovu, kviesdami taip pat užyetuoti Amerikos 
pasiūlymą.
• Liepos 23 d. JAValstybės įteikusios Sovie
tų Sąjungai notą, kurioje Sovietai kaltinami 
už pramoninį ir finansinį chaosą Vengrijoje. 
Notoje reikalaujama Vengrijos atstatymo rei
kalu bendradarbiauti su JAV ir Anglija. Ru
sų kariuomenė iš Vengrijos paėmusi 4 mil. 
tonų maisto Ir 123 mil. vertės mašinų.
• Šiomis dienomis mirė Vengrijos karo mi
nisteris Eugen Tomber, būdamas 66 metų am
žiaus.
• Sovietai Vienoje vėl areštavo du parla
mentarus, išėjus jiems iš parlamento, kuris 
nutarė nacionalizuoti įmones, į kurių skaičių 
įėjo ir rusų numatytosios perimti savo reika
lams.
• Norvegijos užsienių reikalų ministeris pa
reiškė Vokietijai reparacijų, ieškinį, bendroje 
sumoje siekiantį 40 milijardų kronų.
• Italų socialistų vadas Nenny yra lėktuvu 
išskridęs į šiaurės Europos sostines švelninti 
Italijos taikos sutarties sąlygų. Tuo pačiu 
tikslu italų politikas Sforza išvykęs į Pietų 
Ameriką.
© Arkadij Sobolev, pavaduojąs JT genera
linį sekretorių Trygve Lie jo europejinės ke
lionės metu, pranešė, kad Egiptas esąs įteikęs 
pareiškimą JT susirinkime svarstyti Palesti
nos problemą.
® Lenkų saugumo policija Zem. Silezijoje. 
susekė slaptą vokiečių organizaciją, pavadin
tą „Laisvoji Vokietija“. Daugelis jos narių, 
kurie vykdė gausius teroro ir sabotažo veik
smus, areštuoti ir būsią karinio teismo tei
siami Breslave. Toje srityje pasireiškusi ak
tyviausia šios organizacijos veikla.
© Lankydamasis Europoje, Atėnuose, gen. 
UNRRA direkt. La Guardia pabrėžė reikalą 
suorganizuoti Jungtinių Tautų žinioje vei
kiantį banką, kurios uždavinys būtų remti pa
saulio maitinimą, kadangi UNRRA šių metų 
pabaigoje nutraukia savo veikimą.

Tito iš naujo reikalauja Triesto
AP iš Belgrado praneša, kad Tito pareiškė, 

jog jis būsimoje taikos konferencijoje kovo
siąs dėl keturių užsienių reikalų ministerių 
Paryžiuje nustatytų Jugoslavijos sienų atitai
symo. Vienoje ministerių konferencijoje Tito 
pareiškęs: „Ministeris Molotovas kiek galėda
mas stengėsi mūsų teisę ginti, tačiau jis, ne
norėdamas konferencijos išardyti, turėjo nu
sileisti.“ Jis paaiškino toliau, kad Jugoslavi
ja paSipriešiadži bet kuriai didžiosios valsty

bės politinei įtakai, kuri reikštųsi kad ir eko
nominiu spaudimu. Sudarytosios sutartys su 
Sovietų Sąjunga, Lenkija, Čekoslovakija ir 
Albanija padėsiančios atsilaikyti Jugoslavijai 
ir prieš žinomų didžiųjų pajėgų ekonominį 
spaudimą. Šių sutarčių dėka Jugoslavija ga
linti išlaikyti karinį saugum. ūkinę gerovę ir 
siekti tautinės pažangos.

Britų žmonių nuostoliai šiame 
kare

Pergalės parado šventės proga britų vy
riausybė paskelbė baltąją knygą, kurioje nu
rodoma, jog kiekvienas 12-sis asmuo, — vy
ras arx moteris, — tarnavęs karinėse parei
gose, tapo auka. Karinėje tarnyboje tarnavo 
trys iš 5-kių, gimusių tarp 1905 ir 1927 metų, 
septyni iš 10-ties, gimę tarp 1915 ir 1927 m.

Viena iš devynių moterų, gimusių tarp 1915 
ir 1927 metų, tarnavo pagalbinėje tarnyboje.

Tėvynės fronte žuvo 60.595 asmenys, iš ku
rių 737 buvo neatpažinti.

Karui prasidėjus bendrą karinę pajėgą su
darė 681.000 karių, įskaitant ir atsarginius. 
Tarp 1939 m. rugpiūčio 31 d. ir 1945 m. bir
želio 30 d. buvo pašaukta 5.205.000 karių; su 
pradžios kariais iš viso karo tarnyboje buvo 
5.896.000 karių.

1945 metų- birželio pabaigoje karališkame 
laivyne tarnavo 923.000 žmonės, sausumos ka
riuomenėje — 3.688.000 asmenys, oro pajėgose 
— 1.185.000 asm.

Karo pradžioje moterų buvo karo tarny
boje 21.000, per karo periodą įstojo 619.000 — 
iš viso 640.000. Iš jų 28.000 buvo slaugytojos.

Nuo 1939 metų rugsėjo mėn. 3 d. iki 1945 
metų rugpiūčio 14 d. buvo tiek karo aukų: 

357.116 užmuštų, 6.244 dingusių, 369.267 su
žeistų ir 184.072 į nelaisvę patekusių ar in
ternuotų.

Užmuštųjų karių tarpe buvo 50.758 asme
nų — jūrų laivyno, 144.079 — sausumos karių 
ir 69.606 oro laivyno aukų; civilių: 26.923 vy
rai, 25.399 moterys, 7.736 vaikai jaunesni negu 
16 metų ir 737 aukos neišaiškintos.

Žuvusiųjų skaičius dar nesąs galutinai 
apskaičiuotas.

Anglija vėl normuoja duoną
AP praneša iš Londono, kad Anglijoje nuo 

š. m. liepos 21 d. vėl įvedamas duonos nor
mavimas.

Pagrindinis dienos duonos davinys suau
gusiam asmeniui nustatomas 255,15 gramų 
(9 uncijos).

Vyrams metiniems darbininkams bus duo
dama 425,25 gr. (15 uncijų), moterims meti
nėms darbininkėms 311,85 gr. (11 uncijų), iki 
vienerių metų valkams 2 uncijos, iki 5 metų 
vaikams — 4 uncijos, nuo 8 iki 11 metų — 
8 uncijos ir nuo 11 iki 18 metų — 12 uncijų 
(1 uncija — 28,35 gr.).

Tiesia kelius emigracijai
TjRus pasiekė veikėjo Stasio Siručio, gyv. 

Kolumbijoj, laiškas, rašytas Lietuvos Pasiun
tinybėms ir Konsulatams emigracijos reikalu. 
Tą laišką paduodame savo skaitytojams išti
sai:

„Lietuvos Pasiutinybėms ir Konsulatams.
Pranešu, kad darau žygius masiniam įva

žiavimui lietuviams emigrantams, speciali
stams žemės ūkio ir pramonės srityse.

šiuo laiku Kolombija yra išvakarėse naujo 
prezidento rinkimų ir dėl to šis reikalas kiek 
užtruks.

SVARBU: Pirmoje eilėje galėčiau gauti 
leidimus įvažiuoti 3—5 lakūnams, kurie turi 
gerą lėkimo ir pilotavimo stažą (turi būti ne 
vien lakūnai, betgi taipogi ir pilotai, kurie 
turi praktiką valdyti lėktuvus sulig planais). 
Norintieji turi pasiųsti išverstus ir patvirtin
tus dokumentus, pažymint valandų skaičių ir 
pilotavimo stažą. Pirmosios algos galėtų būti 
kontraktuotos — du šimtu dolerių mėnesiui 
su gerom perspektyvom.

SVARBU: — Organizuoju Kolombijos lai
vyną. Norintieji gauti tarnybas, jūrų kari
ninkai ir kapitonai tegu man pasiunčia savo 
pareiškimus. Manau, kad pirmąjį laivą turė
sime laike 6 mėnesių.

Lietuvos laivyno likučiai galėtų inkorpo- 
ruotis. Galėčiau gauti leidimus įvažiuoti Lie
tuvos laivams Kolombijon ir juos panaudoti 
po Kolombijos vėliava. Jeigu būtų galima 
formaliniai sutvarkyti Šį reikalą,, prašau sku
biai man pranešti. — Su pagarba

j, S. Sirutis“
Aukščiau paduotasis laiškas yra rašytas š. 

m. balandžio 11 d.
Suinteresuotieji gali susirišti su laiško 

autoriumi sekančiu adresu: S. Sirutis, Apar- 
tado Arreo: 42-33,. Bogota, Colombia.

Kas gali važiuoti i Angliją
UNRRA-os vyr. būstinė amerikiečių zonai 

(Miunchenas-Passingas) š. m. birželio 27 d. 
biuletenyje Nr. 71 skelbia sąlygas įvažiuoti į 
D. Britaniją. Cią pateikiame tik pagrindines 
to biuletenio mintis. Smulkesnių nurodymų 
kiekvienas gali gauti savo UNRRA-oje ar Ko
miteto įstaigoje. Ta instrukcija galėjo būti iš
siuntinėta visiems komitetams.

Biuletenyje nurodoma, jog į D. Britaniją 
šiuo metu įleidžiami šių šešių kategorijų as
menys, būtent:

VETO
Kaip žinome, veto yra vienas seniausiai 

atgyvenusios teisės nuostatas, kuris suteikia 
teisę nepripažinti nutarimo, jei tik jis nėra 
naudingas tai valsybei. Šiuo metu veto nuo
statas buvo įtrauktas į ‘Jungtinių tautų char- 
tą. Ir tai buvo padaryta tik Sovietų Sąjungos 
užsispyrimu. Sovietų Sąjunga Saugumo tary
boje pasinaudojo veto jau net šešis kartus, 
kai tuo tarpu kitos’ valstybės jo dar visai ne
naudojo.

The Dallas Morning News rašo, kad San- 
franciske, kai buvo buriama JT organizacija, 
Rusija užsispyrusi reikalavo, kad veto būtų 
įtrauktas į JT chartą ir įrodinėjo, jog veto bus 
panaudotas tik kritiškiausiais momentais — 
sprendžinat svarbiausias pasaulinės reikšmės 
problemas. Buvo aiškinama, jog veto būsiąs 
atsarginiu ventiliu garo katile, kad Jungtinių 
tautų katilui verdant apsaugotų jį nuo spro
gimo.

Kiti nurodinėjo, jog veto UNO degeneruo- 
siąs į nereikšmingą ir nepajėgią organizaciją.

Dabartinė padėtis Saugumo taryboje pa
rodė, kad ji dėl veto buvimo yra bejėgė at
likti savo uždavinius. Nors iki šiol veto pasi
naudojo tik Sovietai, bet ateityje gali pa
reikšti veto ir kitos valstybės ir tuo būdu kon
struktyvinis darbas pasidarystų neįmanomas.

Toliau tas pat laikraštis nurodo, jog jei 
didieji pradėtų veto panaikinimo akciją, tai 
Sovietų vyriausybė pasiliktų defenzivoje arba, 
komplikuojantis nuomonėmis, pasitrauktų iš 
JT Organizacijos. Šis žygis, sako laikraštis, 
būtų apgailėtinas ir didelis smūgis pasaulio 
taikos judėjime, bet Jungtinių Tautų organi
zacijoj be Rusijos būtų geriau negu dabar. 
Tačiau 99°/o sako už tai, kad Rusija nepsi- 
trauks iš JTautų.

JA Valstybės, praneša AP, yra pasiūliusios 
veto pašalinti iš atominės energijos kontrolės 
komisijos delegatai mano, jog būtų didelių 1 
sunkumų, o gal net visai negalima būtų dėl 
Rusijos pasipriešinimo JT chartą papildyti.

Tuo tarpu Rusijos pažiūros dar nežinomos, * 
ar Sovietų Sąjunga lengviau atiduotų savo ve
to teisę, sudarant tokią sutartį ar papildant 
JT chartą.

Barucho mano, kad penkios didžiosios val
stybės sutiksiančios savanoriškai atsisakyti 
nuo veto panaudojimo sprendžiant atominės 
energijos kontrolės klausimą. Bet tai tik taip 
daleidžima.

Tad ir čia matome tuos pačius/sunkumus, 
kylančius iš patie šaltinio ir. trukdančius 
taikos organizavimo darbą. Ar pasiseks kada 
nors ir kaip pasiseks nugalėti vieną kartą ant 
visados iškylančius sunkumus, pasakyti sunku. 
Galima tik tiek pridurti, kad toks klausimų 
sprendimas, koks iki šiol buvo daromas, prie 
taikos, ir d^r pastovios, neveda ir jos nega
rantuoja.

1) Žmona, jeigu jos vyras gyvena D. Bri
tanijoje, ir jų vaikai iki 21 metų amžiaus.

2) Vyras, jeigu jo žmona gyvena D. Brita
nijoje ir jeigu jis, būdamas užsienyje, dėl se
natvės negali jos išmaitinti.

3) Moterys iki 21 metų ir vyrai iki 18 me
tų amžiaus, kurie neturi užsienyje giminių, 
galinčių juos išlaikyti, bet kurie turi D. Bri
tanijoje giminių, norinčių ir galinčių juos iš
laikyti D. Britanijoje.

4) D. Britanijoje gyvenančių vaikų motina 
ar senelė, jeigu ji yra našlė ir reikalinga prie
žiūros.

5) D. Britanijoje gyvenančių vaikų tėvas 
ar senelis, jeigu jis yra našlys ir dėl savo 
amžiaus ar nedarbingumo reikalingas specia
lios priežiūros.

6) Vyras ir žmona, gyveną užsienyje kar
tu, jeigu jie dėl amžiaus, nedarbingumo ar 
kitų aplinkybių negali patys savęs ar vienas 
antro išlaikyti ir jeigu jų vaikai ar anūkai, 
gyveną D. Britanijoje, siūlytų jiems svetin
gumą.

Kaip matome, pagal šio biuletenio nuro
dymus, į D. Britaniją tuo tarpu tegali įvažiuoti 
tik tie asmens, kurie tenai turi savo giminių.

Susirašinėjimo su Pietų Amerikos 
lietuviais reikalu

Tikslinga naudotis Lietuvos Atstovybės 
tarpininkavimu

Praėjusiuose mūsų laikraščio Nr< Nr. buvo 
nurodytas „Argentinos Lietuvių Balso“ adre
sas, kad juo, kaip pats jo redaktorius siūlėsi, 
galėtų pasinaudoti visi tie tautiečiai, kurie 
turi intereso užmegzti ryšius su savaisiais, 
gyvenančiais Pietų Amerikoje. Nors to lai
kraščio redaktorius kviečia laiškus ten gyve
nantiems tautiečiams siųsti redakcijos adresu 
ir žada savo paslaugą, juos įteikiant jų adre
satams, tačiau manytume, kad vis dėlto būtų 
tikslingiau tam reikalui naudotis ne privataus 
asmens (šiuo atveju kad ir laikraščio redak- 
toriaus-leidėjo), bet oficialių įstaigų tarpinin
kavimu. Kaip žinoma, Lietuvos Atstovybė 
Piėtų Amerikai, įsikūrusi Argentinoje dar 
Lietuvos nepriklausomybės laikais, tebevei
kia ir šiandien. Jos adresas yra toks:

Mr. K. Graužinis 
Call Pampa 4174, 
BUENOS AIRES 
Argentina
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