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Spaudos normavimą 
paskelbus

Vienas pačių reikšmingųjų kultūrinio dar
bo vaisių yra spausdintasis žodis — knyga ir 
laikraštis. Gera knyga ir geras laikraštis — 
tai neatskiriamas kultūringo žmogaus paly
dovas, kasdieninė būtinybė, kaip duona ir 
vanduo. Jų reikšmės įrodinėjimas būtų toly
gus savaime suprantamų dalykų kartojimui. 
Tačiau ne ta yra mūsų šios dienos tema. Ap- 
sibrėždami tik periodine spauda, šiandien tuo 
pačiu nekalbėsime ir apie knygą, manydami, 
kad tokia proga iškils ateityje, kada ir ji su
silauks tokias pat ar panašias sąlygas trem
tyje pasirodyti, kaip kad jos šiomis dienomis 
mėginamos oficialiai nustatyti periodinei 
spaudai.

Sugniužus nacių galybei, kad ir atskirti 
nuo savo tėvynės, tremtyje esantieji lietuvių 
spaudos darbininkai suskato gaivinti senąsias 
savo tradicijas — kurti laisvą lietuvių perio- 

, dinę spaudą tremtyje. Sąjungininkų-vakarų 
demokratų palankumo dėka, tos mūsiškių pa
stangos nenuėjo veltui. Per, palyginti, trum
pą laiką buvo suorganizuotas didokas perio
diškai išeinančių laikraščių kiekis. Jų turinys 
nuolatos tobulėjo, žinoma, pareidamas nuo to, 
kiek tatai leido susidariusios pokarinės apy- 
stovos. Panašiai į mūsiškę, tvarkėsi ir visų 
kitų tremtyje esančių tautybių spauda.

Visų tų laikraštininkų pastangų ir atka
klaus, įtempto darbo vaisius pagaliau buvo 
tai, kad karinė valdžia pastaruoju metu at
kreipė didesnį savo dėmesį į tremtinių spau
dą, pasiryžo išlyginti jai sąlygas ir aiškiai nu
brėžti tuos principus, kuriais turės vadovau
tis visų tautybių tremtinių spauda, leidžiama 
amerikiečių zonoje. Pagal tuos naujuosius 
spaudos normavimo nuostatus, visų tautybių 
tremtiniams pripažįstama teisė turėti savo 
periodinę spaudą. Jos priežiūra ir kontrolė 
yra karinės valdžios reikalas. Nuo š. m. rug
sėjo 1 d. tegalės būti leidžiami tik tie lai
kraščiai, kurie tam bus karinės valdžios pri
pažinti, išduodant jų leidėjams atitinkamas 
licencijas. Tokių gi licencijų kiekis griežtai 
nustatytas ir būtent: kiekvienai tautybei — 
ne daugiau kaip keturi laikraščiai visoje zo
noje. Tuo pačiu nustatyta maksimalinė kiek
vieno laikraščio apimtis ir užtikrintos jiems 
leisti sąlygos. Kitų, karinės valdžios neprL- 
pažintų laikraščių leidimas nuo tos pat rug
sėjo 1 d. sustabdomas, tačiau šis sustabdymas 
neliečia stovyklų vidaus informacijos, kuri ir 
toliau paliekama UNRRA-os įstaigų direkto
rių žinioje ir priežiūroje, kaip tatai ligi šiolei 
buvo, kadangi tos rūšies ir apimties informa
ciniai pranešimai — tai ne laikraščiai.

Respektuodama laisvę, amerikiečių karinė 
valdžia patį turimos periodinės spaudos per
tvarkymą ir suvedimą į naujuosius rėmus pa
vedė nusistatyti patiems laikraštininkams. 
Tuo tikslu jie buvo sukviesti Miunchenan š. 
m. rugpiūčio 5 d. Tuojau pat po bendrojo po
sėdžio, kuriame visų tautybių laikraštinin
kams buvo paskelbtas čia mūsų bendrais 
bruožais atpasakotasis periodinės spaudos 
pertvarkymo planas, paskiros tautybės atski
ruose posėdžiuose galėjo apsispręsti ir pasi
sakyti, kaip jos pageidautų pertvarkyti savo 
ligi šiol turimą periodinę spaudą, prisiderin- 
damos naujiesiems nuostatams. Pats pertvar
kymas pravedamas kaip tik pagal šiuos tau
tybių pasisakymus ir pageidavimus, kiek jie 
suderinami su paskelbtuoju planu.

Be abejo, mūsų tautiečius daugiausiai do
minąs klausimas yra tai, kaip ^humatoma 
tvarkyti lietuviškąją tremtinių spaudą, kuri 
pastaruoju metu atskirais laikraščių pavadi
nimais keleriopai viršijo naujųjų nuostatų 
numatytą leisti kiekį. Taigi, suvažiavusiems 
visų laikraščių ir LTB Vyr. Komiteto atsto
vams uždavinys buvo nelengvas. Tačiau jie, 
pagal esamus reikalavimus ir lietuvių trem
tinių spaudos uždavinius, rado reikalinga pa
geidauti, kad būtų leidžiami ateityje keturi 
lietuviški laikraščiai, stengiantis jų turinį taip 
specifikuoti, kad informacijos minimumą 
skaitytojui galėtų pateikti kiekvienas atski
rai, tačiau kiekvienas jų imtųsi plačiau gvil
denti vieną ar kelias pasirinktas sritis, kurių 
išsamesnis nagrinėjimas nebus kitų laikraš
čių tikslas. Taip būtų išvengta lygaus tų pa
čių dalykų kartojimo visuose -laikraščiuose, o 
jie visumoje, vienas kitą papildydami, turėtų 
bendradarbiais sutraukti visus ligi šiolei spau
doje pasireiškusius ar pajėgius pasireikšti 
spaudos darbininkus. Taigi ateityje, suma
žėjus leidžiamų laikraščių kiekiui, svarbiau
sias dėmesys turi nukrypti į turinio kokybės 
pakėlimą: to pageidauja skaitytojas, to reika
lauja šiandieniniai mūsų periodinės spaudos 
uždaviniai.

Belaukiant naujųjų nuostatų įgyvendini
mo, linkėtina, kad šios neišvengiamos opera-

Europos taikos konferencijos 
pirmieji žingsniai

Britų planas priimtas
Jau dešimts dienų praėjo nuo konferenci

jos pradžios, bet iki šiol jokių esminių spren
dimų dar nepadaryta. Daugiausia laiko su
gaišta prie balsavimo procedūros. Rusijos 
blokas visą laiką įrodinėjo, kad nutarimai 
konferencijoje būtų priimami 2/3 balsų, kai 
mažosios tautos, išskyrus Sovietų satelitus, 
reikalavo paprastos balsų daugumos nutari
mams priimti. Sis procedūrinis klausimas 
atėmė daug laiko, pasisakyta net labai aštriai. 
Atrodė, kad konferencija artėja prie „mirties 
taško“, tačiau tarpininkaujant Spaakui vis 
buvo randama išeitis.

Tragiškiausia padėtis buvo susidariusi an
tradienio naktį, kada posėdis užtruko net iki 
2 vai. trečiadienio ryto, kol pagaliau, Byrnes 
pritarus britų planui, buvo pasiektas susitari
mas. Tuo būdu dabar dėl 5 taikos sutarčių 
projektų nutarimai bus priimami 2/3 balsų, 
o visiems kitiems neišspręstiems klausimams 
priimti pakaks paprastos balsų daugumos.

Sprendžiant balsavimų procedūros klausi
mą balsai pasiskirstė taip: už britų pasiūly
mą pasisakė 14 ir prieš — 6, t. y., Sovietų 
Sąjunga su savo pagalbininkais balsavo prieš 
britų pasiūlymą; Prancūzija susilaikė.

Nugalėjus procedūrinį konferencijos klau
simą, kiti klausimai, reikia manyti, geriau 
seksis svarstyti.

Bendras lietuviško skyriaus vaizdas Baden-Badeno parodoje

Dunojaus baseinas - dėmesio centras
x (Pasaulio spaudos aktualijos)

Paryžiuje prasidėjusi talkos konferencija 
savo pirmuoju uždaviniu laiko taikos sutarčių 
sudarymą su Italija, Suomija ir trim Balka
nų valstybėm. Pasaulinė spauda visą šią va
sarą kreipė daug dėmesio į sunkiai einantį 
šių sutarčių sudarymą ir šalia to nemaža vie
tos skyrė kitoms dviem Dunojaus baseino 
valstybėms — Čekoslovakijai (komunistų vy
riausybė ir tolimesnės perspektyvos) ir Ven
grijai (aštri ekonominė krizė, pašėlusi inflia

cijos padaryta žaizda kuo greičiausiai užgytų, 
labiau sucementuodama mūsų žurnalistų šei
mą ir sutelkdama visus jos narius ties liku
siais laikraščiais su vienu pagrindiniu užda
viniu — savo plunksna tarnauti lietuvių tau
tai ir Lietuvai. Drįstame tikėti, kad naujai
siais nuostatais tvarkydami tremtiną spaudą 
laisvės šalies — Amerikos sūnūs mus, šio už
davinio Biekiafičius, supras ir atjaus.

c! j a, politinė kryžkelė). Sį kartą mūsų skaity
tojus supažindinsime su minėtų valstybių 
problemomis — kiek jos nušviečia anglų, švei
carų ir sovietų spauda.

Ar Čekoslovakija yra atsidūrusi ant kelio, 
kuris veda į gerbūvį? — klausia britų dien
raštis „Daily Telegraph“ ir čia pat atsako, kad 
čekai nesutinka būti kažin kokiu paprastu til
tu tarp rytinės ir vakarinės Europos. Politinė 
padėtis krašte esanti įdomi tuo, kad kiek abu 
čekų kraštai — Bohemija ir Moravija žvelgia 
į rytus, tiek Slovakija atsisukusi į vakarus. 
Britų dienraštis, nurodęs, kad krašte nėra 
įvykusių staigių sistemos pakitimų ir kad nesą 
spaudos cenzūros, pastebi, kad kraštas einąs 
gerbūvio link, o tai įrodąs kad ir didėjąs 
eksportas. Mitybos reikalai esą bendrai paė
mus patenkinami, gi juodoji rinka yra sun
kiai pastebima. Įdomu čia pabrėžti, kad Miun
cheno atsiminimai čekų tarpe yra sukėlę ne
pasitikėjimo jausmus vakarų demokratijomis. 
Jį puikiai simbolizuojąs faktas, kad maršalo

Greičiau prie taikos ...
JAValstybių užs. reikalų ministeris James 

F. Byrnes taikos kongrese pabrėžė du svar
bius momentus, būtent: greitos taikos suda
rymą ir demokratijos atstatymą. Jis pareiš
kė, kad „visų pirma mes turime grįžti prie 
taikos sąlygų be nereikalingų atidėliojimų. 
Masinės okupacijos užtęsimas kituose kraš
tuose, kai šie kraštai yra veiksmingai nugin
kluoti, nėra jokia priemonė nei taikai suda
ryti nei jai išsaugoti“.

Paskiau jis palietė, kad JAValstybės nie
kad nepasitrauksiančios iš tarptautinio ben
dradarbiavimo ir neužsidarysiančios savyje. 
Dėl taikos sutarčių projektų jis pasisakė, jog 
jos nesančios tobulos. Todėl jis paminėjo, jog 
kitų tautų delegatai gali laisvai pareikšti sa
vo nuomones dėl taikos sutarčių projektų ir 
kartu pažadėjo, jog jų pažiūros būsiančios 
priimtos dėmesin. Toks pareiškimas, žinoma, 
sustiprina mažųjų tautų teises ir balsą, kada 
jis bus pareikštas ieškant teisingumo.

Dėl demokratijos jis pareiškė, kad „Mes 
demokratijai privalome duoti šansų augti ten, 
kur tiranija ją sutrypė. Demokratijos nesą 
galima išmokyti ar jai pasipriešinti, remiant 
durklu, nes teroras skatina terorą, kaip gera 
valia skatinanti gerą valią. Tokį teisingą pa
reiškimą geriausiai galime suprasti mes, rytų 
Europos tautos, kurios kaip tik pergyvena tas 
dienas, kurios ryškiai apibūdintos Byrnes 
kalboje.

Suomijos taikos sutartis ir 
komunistai

Pagal pateiktą taikos sutarties projektą, 
Suomija labai smarkiai apkarpoma. Pirmiau
sia ji netenka Korelijos, kurią Sovietai 1939- 
1940 karo metais iš Suomijos atėmė. Per šį 
karą iš jos atimama Petsamo uostas ir kasy
klos, Suomija moka 300 milijonų dolerių re
paracijų, kurios turi būti sumokėtos prekėmis 
iki 1952 metų. Ji turi atstatyti Korelijoje su
griautą 3 milijonų vertės turtą. Be to. ji tu
rės atiduoti 8 milijonų Suomių markių ver
tės vokiečių turtą, kuris esąs Suomijoje.

Suomija uždėtą naštą vykdo labai tiksliai, 
nes reparacijų komisijos pirmininkas gen. 
pulk. Ždanovas neleidžia padaryti jokių nu
krypimų.

Helsinkio laikraščiai, išskyrus komunisti
nius, reiškia didelį nepasitenkinimą esamąja 
taikos sutartimi. Oficialios reakcijos dar ne
padaryta. Bet kyla klausimas, ar iš viso bus 
padaryta, nes Suomija nėra prieškarinė, kuri 
galėjo pasakyti teisybės žodį. Apskritai spau
doje reiškiamas pesimizmas. Tik komunistų 
laikraštis „Tyokansan Sanomat“ sutinka su 
taikos sąlygomis. Jis rašo: „Suomija nieko 
negalinti padaryti, tik priimti nusikaltėlio 
agresoriaus konsekvenciias.“

Sis komunistų laikraščio pareiškimas yris 
labai charakteringas visų kraštų komunistų 
partijoms. Kai visa suomių tauta pergyvena 
sunkiausias dienas dėl to, kad ji netenka sa
vo dešimtos krašto dalies, geriausios žemės 
ir rpiškų plotų, žvejojamų vandenų ir reikės 
pakelti sunkią reparacijų naštą — komunistai 
nesijaudina.

Ką duos Paryžiaus konferencija?
Į šį klausimą atsakymą duoda JAV žur

nalistas J. Alsop. .Jis pirmiausia nurodo, kad 
Paryžiuje reikią kalbėti realistine kalba ir 
kad tautos žodžius paremtų veiksmais, j ei'no
rima laimėti taiką.

Triesto klausimas neva išspręstas. Italijai 
gali būti pasakyta, kur ji besirandanti ir kaip 
ji turinti kurti savo ateitį. Balkanų sutartys 
būsiančios taip pat pasirašytos ir nuvargę mi
nisterial galėsią pranešti, kad eilė klausimų 
iš darbų tvarkos jau išbraukti. Tai jau šis 
tas, bet dar ne taika.

Sovietai bus įsipareigoję iš Bulgarijos per 
90 dienų atitraukti kariuomenę, bet tas už
truksią iki pavasario. Tačiau sovietai jau esą 
suorganizavę priklausomą Bulgarijos slaptąją 
policiją; nekomunistas karo ministeris jau iš
stumtas ir kariuomenė išvalyta. Opoziciją 
likvidavus, slaptąją policiją suorganizavus ir 
komunistams vadovaujant kariuomenei, so
vietų kariuomenės atitraukimas nevaidinsiąs 
jokio vaidmens.

Panašūs reikalai yra su Rumunija ir Ven
grija, nes čia sovietų kariuomenė pasiliksian
ti tol, kol bus sudaryta taikos sutartis su 
Austrija.

Jei taip bus, o tas atrodo, kad taip gali 
būti, kyla klausimas, ar ši konferencija galės 
padėti taikai pagrindus?

Fošo alėja Prahoje dabar perkrikštyta į Juo
zapo Stalino alėją. Vis dėl to, nežiūrint to 
nepasitikėjimo, čekuose rasime nuolatinį troš
kimą palaikyti draugingus santykius su Didž. 
Britanija. Europoje nerasime sostinės, kurioje 
viešoje prekyboje būtų tiek daug angliškų 
knygų kaip Prahoje, — pabrėžia „Daily Tele
graph“.

Čekoslovakijos kaimynė — Vengrija jau 
ilgesnis metas pergyvena skaudžia moralinę 
ir finansinę krizę. Šio karo žiauriai paliesto 
krašto problemoms nušviesti skiria vietos 
šveicarų „La Tribune de Geneve“. Nurodęs 
menką šiemetinį derlių, laikraštis pamini 
žinomusius ir iš kitų kraštu praktikos 
žemės nusavinimus. Esą, per pusę metų 
1,6 milijonai ha žemės nusavinta ir per
duota valdyti 600.000 šeimų. Tačiau daugu
mai naujųjų savininkų trūksta ūkiškų mašinų 
ir gyvulių. Vargsta provincija, gaudama mai
sto 858 kalorijų vertės, dar daugiau veržia 
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Lietuvių gyvenimas

Aitvaras skrajoja...
Kai Lietuvoj senutė pamatydavo per dan

gų skriejantį auksu žibantį ugninį kamuolį, il
gai nudrikusia uodega, ir dingstantį už kai
myno klojimo, sakydavo:

— Petkaus klojiman aitvaras įskrido... 
Štai, kodėl jie taip gražiai gyvena, tokie lai
mingi, — jiems aitvaras padeda!

Vokietijoje lietuviškas aitvaras skrajoja 
sunkvežimiais, autobusais ir visom kitom prie
monėm, kurias tik gauna, tur būt, taip pat 
atnešdamas laimės ir džiaugsmo.

Ne be reikalo Lietuvių dramos teatras, su
siorganizavęs anglų zonoje (Detmolde), pasi
vadino Aitvaru. Kaip šis lietuvių pasakų ir 
prietarų herojus, taip ir mūsų teatras — be
namis: šiandieną Čia, rytoj kažkur. Kaip tas 
ugninis kamuolys, taip šis skrajojamas teatras 
rieda, tik ne dangum, o žeme, nešiodamas lie
tuviško meno nuotrupą visiems, kurie jos pa
siilgę, o ilgisi, be galo ilgisi, lietuviško meno 
visi išblaškyti tremtiniai — ir prie žaviųjų Bo- 
deno ežero krantų, ir prie neramosios Šiauri
nės jūros, ir svajingojo Nekaro pakrantėse, ir 
Teutoburgo miškų glūdumoj...

Deja! Per trumpi dar Aitvaro sparnai — 
neįmanoma visur nuskristi. z

Kaip ir suprantama, pirmąją savo kelionę 
Aitvaras padarė anglų zonoje, per dvi savai
tes aplankydamas šešetą vietovių, kai kur vai
dindamas po du kartu.

Dievuliai! Kiek triūso, kiek darbo, kiek 
rūpesčių buvo įdėta tą teatrą organizuojant, 
o dar daugiau beruošiant pirmąją jo premjerą. 
Tik dešimt žmonių. Dešimt aktorių, įvairiuose 
Lietuvos teatruose seniai jau susirgusių tea
trinio meno drugiu. Ir tas dešimt žmonių tu
rėjo atlikti darbą didžiulio aparato — ir^ tech
niškoj o personalo ir administracinio, o tarp 
kitko, kaip patys aktoriai mėgsta juokaudami 
sakyti, ir vaidinti tenka ...

Pagaliau viskas buvo baigta. Suvaidinta
premjera, ir Detmoldo miesto teatro, labai pa
našaus į paliktojo Kaune ar Vilniuje, scena 
paskendo rožių ir kitokių gėlių spalvose. Tai 
lietuviškoji visuomenė dėkinga savo meninin
kams.

Aktorių akys spindi nuveikto darbo džiaug
smu. Bet dar skaidriau spindėjo akys, kai tie 
aktoriai pirmą kartą sėdo į sunkvežimį pir
mųjų gastrolių. Reikėjo tuomet pažvelgti į 
seną, bet amžinai jaunyste alsuojantį, dramos 
meno galiūną Henriką Kačinską ar į pačią jau
niausią kolektyvo narę Danutę Josiukaitę, — 
jie abu, kaip ir visi kiti jų kolegos, buvo be 
galo jauni ir be galo laimingi.. O kaip gi 
kitaip? Juk tarp buvo dirbta, tam buvo kurta, 
kad prabiltume ne penkiems šimtams, o vi
siems tūkstančiams lietuvių, esančių ištrėmi
me. Ir štai — pirmasis žygis! Kaip nesi
džiaugti?!

Daug kas mūsų pirmosiomis išlaisvinimo 
dienomis, o kai kurie net ir dabar tebedarome 
vieną ddelę klaidą. Mes kuriame lietuviškąjį 
meną užsieniečiams: anglų zonoje anglams, 
amerikiečių — amerikiečiams, prancūzų — 
prancūzams. „Pažiūrėkite, kokie mes!“ „štai 
ką mes mokame!“

Labai gražus ir labai vertingas yra savojo 
meno, d per jį savojo krašto populiarinimas. 
Bet, visa galva pasinėrę į tąjį darbą, mes už
miršome patį lietuvį, kuris iš namų išvytas, 
atplėštas nuo savo žemės, trokšta po bavariš
ku ar vestfališku dangumi, ir vienintėlis jo il
gesingai sielai balzamas šiandieną beliko me
nas, ir menas kuriamas tik jam...

Jeigu pavartytume kad ir mėnesinį mūsų 
turtingiausiai iliustruoto savaitraščio „Žibu
rių“ komplektą, iš paveikslų susidarytų įspū
dis, kad lietuviai stovyklose nieko kito ne
daro, tik šoka ir dar sykį šoka ... „Žinote, nuo 
tų šokimų jau akyse mirguliuoja, o ir dainų 
jau prisiklausėme... Štai dabar atvažiavote 
jūs ir širdis atsigavo, tuo labiau, kad nors po
rai valandų nukėlėte į pačią tėvynę“, žodžiai 
eilinio stovyklos gyventojo, pasakyti po spek
taklio Oldenburge.

Tik dabar, apvažiavus Aitvarui visą eilę 
stovyklų su sepktakliaię, galima drąsiai tvir
tinti, kad klydo tie Detmoldo lietuviai, kurie 
anuomet,'kai Aitvaras buvo vos pradėtas'or
ganizuoti, užsispyrę tvirtino, jog drama nerei
kalinga. „Mums reikia šokėjų, solisčių, so
listų, — mes turime pasirodyti anglams“, sakė 
jie tuomet. Dabar jie nieko nebesako.

Stovyklos gyventojas apsamanojo. Labai 
smulkūs rūpesčiai: pagrindinis — ar maisto 
dalintojai vagia ar ne, paskui — kodėl kaimy
nas gavo abi sveikas kojines, o jo viena sua
dyta, paskui darbų problema: Mačiulis tik du 
kartu buvo darbams pavarytas, o jis jau tre
čią... pasaulinio masto neteisybė! Ir taip die
na iš dienos ilgiausius vakarus tos pačios te
mos ... Rodos, pasiusti galima! O stovyklos 
gyventojui nieko, jis murkdosi po tą smulkių 
problemų marmalynę ir vis labiau apauga 
abuojumo taukais ...

Ir štai, perkūnas vidury giedrios dienos: 
teatras atvažiavo!...

Perkūnas trinktelėjo, bet audros nesukėlė.

Skautų sąskrydis Wuerzburge
Liepos 28 d., 25 metų sukakties proga, kai 

JAV pripažino Lietuvos Nepriklausomybę de 
jure, Wiurzburgo skautų tuntas surengė są
skrydį, kuriame dalyvavo apie 700 skautų, at
vykusių iš liiimyninių stovyklų: Hanau, Pui
dos, Sweinfurto, Seligenštadto, Šeinfeldo, Bad 
Mergentheimo.

Šventės išvakarėse skautų vienetai turėjo 
įvairias sporto rungtynes, kad kitą dieną nu
galėtojai galėtų susitikti finale.

Sekmadienį šventės iškilmės buvo pradė
tos vėliavų pakėlimu. Po to Wiurzburgo tun
to skautai davė įžodį, buvo paskelbtas Vadi- 
jos įsakymas, kuriuo stovykloje įsteigiami du 
tuntai: „Šatrijos“ — skaučių tuntas ir „Žal
girio“ — skautų tuntas. Po pamaldų, kurių 
metu giedojo V. Šimkaus vedamas choras, 
skautai išsirikiavo stovyklos aikštėje paradui. 
Jame dalyvavo ir trijų stovyklų latvių skau
tai. Aikštėje plevesavo įvairiaspalvės vėlia
vos, darniose gretose stovėjo tūkstantis skau
tų, pasipuošusių spalvingomis uniformomis. 
Parado metu grojo iš Wiesbadeno atvykęs dū

dų orkestras (išvakarėse stovykloje surengęs 
koncertą), vedamas Obolevičiaus. Paradą 
priėmė vietos UNRRA-os vadovybė, ameri
kiečių kariuomenės atstovai ir svečiai unrie- 
čiai, atvykę iš kitų stovyklų. Po pietų buvo 
sportininkų paradas. Šauniuosius sportinin
kus pasveikino apylinkės komiteto kultūros 
ir meno vadovas teis. Vyt. Žukauskas.

Nors protarpiais atplaukdavo lietaus de
besėliai, bet tai šventės programai didelių 
trukdymu nesudarė. Kai sportininkai nega
lėdavo pasirodyti aikštėje, jie persikeldavo į 
sporto salę, kur tęsė toliau varžybas. O jų 
buvo daug, žaidė krepšinį, tinklini, kvadratą, 
stalo tenisą, rungtyniavo lėtame važiavime 
dviračiais, bėgime maišuose ir kt. 19 vai. lai
mėjusioms sportininkų ekipoms buvo įteiktos 
dovanos. Jų buvo daug, gražių ir vertingų. 
Sportininkams dovanas skyrė UNRRA, vietos 
organizacijos, įstaigos, dirbtuvės ir paskiri 
asmenys.

Saulei leidžiantis skautai ir vietos gyven
tojai susirinko į vėliavų nuleidimo iškilmes.

— Reiks, tur būt, nueiti, — sako stovyklos 
gyventojas pasirąžydamas. — Kažin bilietai ar 
brangūs? Važiuoja ir važiuoja visokie... Tik 
... nėra kas veikti.

. Kad ir abejingų, kad ir cigaretes dumian
čių, ko Lietuvos teatruos nedarydavo, žmonių 
prisirenka sausakimša stovyklos salė.

Pakyla uždanga, ir atsiveria žiūrovui daili
ninko Andriušio atkurta mylima, bet tolima 
tėvynė Lietuva, su gotikomis, su obuoliais, su 
bičių aviliais... Tai pirmas smūgis į paties 
abejingiausio stovyklos gyventojo širdį. e

Ir toje Lietuvoj gyvena linksmą ir laimin
gą gyvenimą lietuviai — tokie, kokie jie buvo, 
kai patys savo žemėj karaliavo.

Žodis po žodžio, žingsnis po žingsnio, veik
smas po veiksmo, — ir pačiam abejingiausiam 
stovyklos gyventojui ištirpsta širdis, kažkaip 
saldu pasidaro, o akyse atsiranda ašara...

Nukrinta uždanga po paskutinio veiksmo ir 
plyšta salė nuo plojimų ir valiavimų. Bet juk 
spektaklis ne daina, jo pakarlot negalima...

Atbėga abejingasis stovyklos gyventojas į 
užkulisį:

— Broliai! Brolyčiai! Negaliu!... Juk Lie
tuvoj buvau! Iš proto išsikraustyt galima!... 
Ar rytoj vaidinsit dar? Pasilikit, suvaidinkite 
dar kartą!...

Deja! Rytoj mes turim išvažiuot kiton sto- 
vyklon, kur taip pat atrasim abejingų gyven
tojų, kurie taip pat dums cigaretę salėje, o po 
spektaklio ūžaus ir šluostys neklaužadą ašarą.

Kai rytojaus dieną Aitvaras susėda į sunk
vežimį ir motoras ima burgzti, susirinkusi mi
nia išlydėti šimtais balsų kartoja:

— Atvažiuokite dar kartą! Neužmirškite 
mūsų! Tik būtinai atvažiuokite!...

Mes atvažiuosim. Brangūs jūsų valiavimai, 
o dar brangesnės ašaros... Dėl jų mes jums 
ir vėl atvešim nuotrupą Lietuvos.

Po pirmųjų gastrolių Aitvaro dešimtukei 
dar labiau pasiškėjo, kad darbas, kurį jie už
simojo vargingose DP sąlygose, yra didelis, 
būtinas ir vertas aukos. Kad tik tęsėtų vi
suose varguose ir visuose suvaržymuose, kurie 
kasdien labiau riboja ir taip nesaldu tremtinio 
gyvenimą. A. Rūkas

Iniiium semestri 
Freiburge

Š. m. birželio 29 d. Waldsee salėje lietuvių 
tremtinių studentų atstovybės buvo surengtas 
initium semestri. Atstovybės pirm. Rutelio- 
nis pasakė turiningą kalbą, pasveikindamas 
gimimo dienos proga UNRRA direktorių dr. 
E. J. Bastiaenau (belgas) ir padėkojo už pa
ramą. Dvi studentės įteikė direktoriui gėlių 
puokštę ir adresą. Direktorius, nuoširdžiai 
padėkojęs, pareiškė, kad stud, tremtiniai gaus 
rašomosios medžiagos ir kad Tarpt Studentų 
Sąjunga žada paskirti nuolatines stipendijas, 
o prancūzų okupacinės valdžios rūpesčiu, atei
nantį semestrą dar 15 studentų užsieniečių 
galės būti priimti į Medicinos Fakultetą. Po 
to kalbėjo profesoriaująs Baltijos Universi
tete Myk. Biržiška, kuris savo ir profesūros 
vardu padėkojo už pasveikinimą ir ragino to
liau jaunatvės dvasia intensyviai' studijuoti, 
žadėdamas savo paramą.

Vėliau sekė koncertinė dalis. Pradžioje 
dainavo studentė solo, gi linksmieji broliai 
apdainavo aktualijas, vykusiai paliesdami 
vietos kolonijos negeroves. Po pirmojo lietu
viško suktinio visi dalyviai buvo pakviesti 
prie paruoštų užkandžių stalo, kur prie stiklo 
alaus ir vyno vėl suskambėjo gražios mūsų 
dainos.

Į initium semestri buvo pakviesti latvių, 
estų, lenkų ir ukrainiečių studentų atstovai, 
su kuriais palaikomi draugiški santykiai per 
neseniai įsteigta užsieniečių studentų sąjun
gą, prie kurios priklauso ir čia studijuojančių 
įvairių tautybių sąjungų atstovai savo speci
finiais reikalais rūpintis.

Aikštės viduryje plevesavo trys vėliavos: 
Anglijos, JAV, Lietuvos. Už jų, ant kalnelio, 
gražiai iliuminuota ir papuošta stovi maža 
Gedimino pilaitė (ją pastatė ir meniškai api
pavidalino skautas Kazakevičius). Prieš vė
liavas kabo didelis įrašas anglų ir lietuvių 
kalbomis „1921 m. liepos 28 d. JAV pripažino 
Lietuvos Nepriklausomybę de jure“. Virš už
rašo kabo JAV ženklas. Apačioje, kalnelio 
papėdėje, stovi baltas kryžius, lietuviškais 
ornamentais papuoštas. Prieš jį — iš akme
nų padarytas aukuras. Aplink grandinių tvo
relė, ištempta ant šovinių tūtų.

Sustoję žmonės gieda himnus, Marijos 
maldą, ant aukuro rūksta smilkalai, kryžiuje 
sužiba elektros šviesa, skautės padeda vai
niką.

Visa tai mums primena Karo Muziejaus 
sodelį, jo tradicines apeigas. Šluostomės aša
ras. Verkiame ne dėl to, kad sūriomis aša
romis save ramintumėm, ką nors pasigailėji
mo prašytumėm, išmaldos, bet jomis aplaisto
me pasaulyje viešpataujančią karčią neteisy
bę, žmogaus laisvės teisių paneigimą. Prie to 
lietuviško kampelio mes ryžomės dideliems 
žygiams, ryžomės, ištikimai tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

Po to skautai ir stovyklos gyventojai žy
giavo į miškelį, kur buvo surengtas laužas. 
Čia, bežiūrėdami gražių skautų pasirodymų, 
išbuvome iki vėlyvos nakties. Skautų viene
tai, gražiausiai pasirodę prie laužo, buvo ap
dovanoti įvairiomis dovanomis.

(Pabaiga 6 pusi.)

(19) Balys G aid žiū n as

Pakeliui į mirtį
Baidoke ir prekiniuose 

vagonuose
Vasario 7 d. iš ryto mus pakrovė į baido

ką. Gavome po antklodę, o kai kurie spėjome 
pasigriebti ir po čiužinį, prikimštą arba me
džio drožlių arba popieriaus atraižų. Baido
kas, kaip ir visi prekių pervežimui skirti bai
dokai — visas iš geležies ir storos skardos. 
Per vidurį perskirtas į dvi dalis. Viduje, kad 
daugiau kalinių sutilptų, buvo įdėtas antra
sis lentų aukštas. Mums įėjus jau visos vietos 
buvo užimtos, bet prižiūrėtojai, šautuvų buo
žėmis stumdydami kalinius ir mušdami per 
kojas, vis rėkė ir rėkė susispausti. Kaliniai 
grūdosi vienas ant kito. Man ir dr. D. pasi
sekė įsitaisyti antrajame aukšte. Tai laikėme 
dideliu laimėjimu, nes pirmajame aukšte, jau 
buvo purvina ir drėgna. Taip pat pirmajame 
aukšte stovėjo skirti išėjimui indai. Jokios 
kitos išeinamosios vietos visam baidoke ne
buvo. O kalinių mūsų skyriuje buvo 189. Pa
našus kalinių skaičius buvo ir antrajame sky
riuje, bet su juo susisiekti nebuvo jokių gali
mybių. Visi lietuviai pakliuvome į vieną 
skyrių.

Besitvarkant kaip geriau būtų galima pa
kelti ilgą kelionę, baidokas pradėjo judėti. 
Vienintėlė šviesa, kuri krito į baidoką pro 
baidoko stogą, iš mūsų buvo tuoj atimta. Bai
doko dangčius uždarė, ir mes atsidūrėme tam
soje. Tik pro, mažus plyšelius, esančius tarp 
baidoko sienų, ėjo dienos šviesos ruoželiai. 
Iš jų vėliau mes ir tegalėjome susiorientuoti, 
kada baigiasi, ir prasideda nauja diena. Tik 
pradėjus baidokui judėti, kaliniai susispietė, 
prie tų mažųjų plyšelių. Jie sekė judėjimo 
kryptį. Mums pranešinėjo, kad Berlyno ka
nalais mes važiuojame per Berlyno miestą ir 
mūsų kelionės kryptis esanti Elbės upė. Tos 

žinios vėliau pasitvirtinto, mes artėjome ir 
artėjome į Elbę. Susispietę visi lietuviai 
svarstėme, kur mus gali toliau nuvežti? El
bės upe aukštyn ar žemyn? Kadangi frontas 
vakaruose, pagal gautus pranešimus, buvo 
labai gyvas ir vis grąsė prasilaužimu, mes 
susiradom daugiau argumentų, kad mus gali 
pastūmėti Leipcigo link. Bet Leipcigas tada 
taip pat jau buvo nesaugus. Ten jau grąsė 
raudonieji. Įnešę ir tas pastabas, mes ap
sistojom, kad galime atsidurti kur nors Ba
varijoje. Bet kur — iki pat sunkios kelionės 
pabaigos visiškai ir nežinojome.

Baidokas, velkamas mažo vilkiko, judėjo 
vėžio greitumu. Valandos slinko. Atėjo ir 
praėjo pietų metas, o mes vis negauname jo
kio maisto. Ir taip jau bloga nuotaika dar 
krinta. Į pavakarę mes kiekvienas, šaukiant 
pagal sąrašus, gauname po 300 gr duonos, su
teptos margarino pėdsakais. Du iš mūsų tar
po, iškraipytai ir greit šaukiant pavardes, da
vinio negauna. Prižiūrėtojas, dalinęs maistą, 
į tai nekreipia jokio dėmesio ir negavusius 
vadina vagimis, kurie nori nelegaliai antrą 
davinį išgauti. Negavusiųjų tarpe ir mano 
nelaimės dr. D. Tik po ilgų maldavimų at
siradęs vyresnysis prižiūrėtojas davinį išduo
da. Gavus davinį visų mūsų nervai atsilei
džia. Juk reikia tik suprasti, ką reiškia ba
daujančiam kaliniui negauti 300 gr duonos. 
O ją gavus, tai tas pats, kas išgavimas pažy
mėjimo, kad turi teisę dar kelias dienas gy
venti.

Jau ir taip lėtą kelionę kanalais į Elbę 
trukdo nuolatinis susigrūdimas prie šliužų. 
Mes kartais vienoje vietoje prastovime po 
4-5 valandas. Mus , tai kasdien dar daugiau 
nervina. Mes tik kartą, o laimingais atsitiki
mais ir du kartus per dieną gaunama šio to 
valgyti. Mūsų paros valgis susideda iš 300 gr 
duonos ir kas antra para vienas litras šiltos 
sriubos. Sriubą mes gauname iš pakelėje pa
sitaikiusių kalėjimų. Sriubą ten užsako iš 
anksto mūsų kolonos vyresnysis, bet mūsų

buvome prie pat šliužo ir per jį nespėjome 
persikelti. Gi bombardavimo metu buvo su
naikinti elektros įrengimai ir šliužas nevei
kia. Praeina ir naktis. Tik naujai dienai įpu
sėjus, mes- pajudame ir įplaukiame į Elbę. 
Mes judame prieš vandenį. Vadinasi, mūsų 
spėjimai tvirtinasL Už Magdeburgo pradeda 
kalinius šaukti pagal sąrašus ir apklausinėti, 
kurie iš mūsų yra nubausti sunkiųjų darbų 
kalėjimu. Tokių susiranda tik keliolika. Juos 
sekančią dieną iškelia. Mūsų skyriuje pasi
daro šiek tiek laisviau ir mes jau galirpe bent 
šiaip taip ant purvinų čiužinių atsigulti. Dar 
tęsiasi dvi paros panašios kelionės ir mes pa
siekiame Torgau. Čia mūsų baidokas sustoja 
beveik visai parai. Visi jaučiame, kad vyksta 
paruošimas mus iškelti. Patikrinimas eina po 
patikrinimo. Pagaliau, dienos šviesai bai
giantis, mus pradeda varyti iš baidokų. Tik 
išėję ant stogo mes pamatome, kad esama jau 
ne vieno, bet dviejų baidokų. Ir iš ten lipa 
išblyškę kaliniai. Mūsų jau išsirikuoja keli 
šimtai. Prižiūrėtojai didžiausiam budrume, 
nes mes stovime sustatyti siaurutėje prie
plaukos gatvelėje. Dairomės vienas į kitą. 
Visi nusilpę ir išbadėję. O kas laukia toliau 
— jokios žinios. Vienąs iš lietuvių, sėdinčių 
kalėjime jau ketvirtuosius metus, anksčiau il
gą laiką gyvenęs Klaipėdoje, progai pasitai
kius iš siaurutės gatvelės, pro pravertus kie
mo vartus šprunka į kiemą ir bando eiti to
liau. Prižiūrėtojai nieko nepastebi. Tik an
tram aukšte, pro langą žiūūnti vokietė, ima 
šaukti, kad bėga kalinys. Tai išgirsta pats 
bėgantysis ir greit grįžta į savo vietą. Kol 
prižiūrėtojai susigaudo kuris, kaliniai susi
maišo ir pro langą pirštu rodanti vokietė, jau 
pati nebegali atskirti. Greit gaunam įsaky
mą judėti pirmyn. Daug kalinių kumščiu gra
so pro langą tebežiūrinčiai vokietei. Ši vėl 
kaž ką šaukia, bet nuo mūsų klumpių tarška 
grindinys, ir jos žodžių mes nebegirdimą.

(Bus daugiau)

baidokas vėluoja ne valandomis, o beveik pa
romis, todėl ta sriuba jau būna spėjusi su
rūgti. Kaliniai nuo tokios sriubos užsinuodi
ja ir prasideda nuolatinis viduriavimas. Me
diciniška pagalba tik pačių kalinių-gydytojų 
suorganizuota. Nuo viduriavimo tegaunama 
tik vienintėlis vaistas — anglis. Bet ir tos 
duoda tik labai mažą kiekį. Si liga dar la
biau pasunkina mūsų kelionę. Nuolatinis ka
linių bėgiojimas neišvengiamai teršia baido
ką. Baidokas siūbuoja — išmatos taškosi po 
grindis, o greta sustatytų puodų guli išvargę 
kaliniai. Tik pasižiūri į tokį vaizdą ir negali 
rasti jokio pateisinimo, kodėl taip pasibiaurė- 
tinai su mumis elgiasi. Bet dar geriau. Atei
na naktys. Puodai pilni ir kaliniai maldaute 
maldauja prižiūrėtoją, stovintį ant baidoko 
stogo, kad pradarytų langą ir leistų puodus 
ištuštinti. Bet prižiūrėtojas atsako įžūliai, kad 
galime ir taip pakentėti. Maldavimai nieko 
nepadeda, o atmatos neišvengiamai bėga per 
kraštus po visą baidoką, sunkiasi į čiužinius. 
Einantieji prie tų puodų lipa per čiužinius ir 
nešvarumus nešioja po visą baidoką. Mes 
jaučiame, kad esame baisiam mėšlyne, bet 
nieko sau negalime padėti ir iš tų nešvarumų 
išbristi. Vargais negalais mes priartėjame 
prie Magdeburgo. Vadinasi, greit būsime El
bėje ir mūsų sunkį kelionė pagreitės. Bet 
kur tau. Lygiai tuo pačiu metu, kada mes 
priartėjame prie Magdeburgo, miestą prade
da bombarduoti šimtai, amerikiečių ir anglų 
lėktuvų. Mes girdime milžiniškus sprogimus, 
girdime ir nuolatinę priešlėktuvinių baterijų 
gynybą. Girdime, kaip bombos sprogsta visai 
netoli nuo mūsų stovėjimo vietos. Kiek ma
ža tereikia, kad galime būti ir mes palaidoti 
vandenyje. Juk negi lėktuve esą lakūnas, ka
da nėra jokių ženklų ant mūsų baidoko, gali 
žinoti, kad ten sėdi ir dreba šimtai kalinių, 
tam lakūnui labai draugiškai nusiteikusių. 
Bombardavimas užtrauka net kelias valan
das. Bet ir pavojų atšaukus, mes dar daug; 
valandų išstovime nepajudėję. Pasirodo, mes
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1946 ir 1919 metų taikos konferencijos
„Generalinė repeticija". Ar galima amžina taika? Ką davė Wilsono 14. punktų? Slaptos sutartys Ir staigmenos. Versaillio 

ir Luksemburgo rūmų „trys didieji". Ar bus „užminuota" taika?
Pagaliau prasidėjo toji konferencija, dėl 

kurios taip ilgai ir negailetingai ginčijosi va
karai su rytais. Tai yra nepaprasta taikos 
konferencija. Joje dalyvauja net 21 valstybė 
su milžiniškais savo visokių patarėjų štabais. 
Tokių konferencijų per pastaruosius 150 metų 
buvo nedaug. Tik trys ir šita ketvirtoji. Tai 
Vienos taikos kongresas (1815), Berlyno kon
gresas (1878 m. po rusų-turkų karo), Versaillio 
taikos konferencija (1919) ir Paryžiaus taikos 
konferencija (1946). O vis dėlto ir ši taikos 
konferencija dar nėra toji, kurios labiausiai 
laukia visas pasaulis, dėl kurios taip daug 
kovoja anglo-saksai su rytais. Šita konferen
cija nenumato svarstyti Vokietijos ir Austri
jos taikos sutarčių. Vadinasi, čia nebus spren
džiami tie klausimai, dėl kurių pirmojoje ei
lėje buvo kariauta, dėl kurių iki šiol nėra 
rasta beveik jokio susitarimo.

Taigi, taika pradėta ne nuo svarbiųjų rei
kalų, ne nuo pradžios, bet nuo antraeilių, ki
taip sakant, nuo pabaigos. Savaime supran
tama, kad visi šios konferencijos nutarimai, 
visos pasirašytos sutartys turės įsijungti ir 
susiderinti su tuo didžiuoju ir galutinu taikos 
pastatu, kuris dar nepradėtas statyti ir neži
nia, kada dar bus suplanuotas. Tatai, žino
ma, mažina šios konferencijos reikšmę, o 
drauge ir labai sunkina jos darbą. Sunku už
baigti jos darbą. Sunitu užbaigti darbą, kuris 
dar nepradėtas... Tai bus it maža generalinė 
didžiosios taikos konferencijos repeticija. Per 
šią „repeticiją“ noroms nenoroms didieji part
neriai turės pasisakyti, ką jie tikrai mano apie 
didžiuosius klausimus. Paaiškės jų tikrieji 
užsimojimai ir jų laikymosi kietumas, vieną 
ar kitą ateities klausimą besvarstant. Taigi, 
matyt, be tokios generalinės repeticijos buvo 
neįmanoma eiti į galutiną vaidinimą — galu
tiną taikos konferenciją.

Iš' gyvenimo praktikos žinome, kad gerai 
bei sėkmingai kariauti yra labai sunku, bet 
padaryti gerą taiką yra dar sunkiau.

Kodėl sunku suorganizuoti gerą taiką?
Svarbiausia dėl trijų priežasčių. Visų pir

ma, labai sunku sudaryti tokia taiką, kad vi
si nugalėtojai (nugalėtųjų — niekas neklau
sia) būtų patenkinti. Mat, dažniausiai kiek
vienam nugalėtojui atrodo, kad lemiamą 
smūgį priešui tik jis vienas smogė — tad jis 
vienas turi ir gauti visų didžiausią naudą iš 
karo. Be to, kiekvienas nugalėtojas nori iš- 
derėti taip pat „geresnį kąsnelį“. Pats svar
biausias gi yra tas dalykas, kad kiekvienas 
nugalėtojas stengiasi, taip sakant, „dėl visko“ 
išgauti sau geresnes strategines pozicijas. 
Nors oficialiai kiekviena taika sudaroma „am
žiams“, bet atsargumas nė vienam nugalėto
jui „gėdos nedaro“.

Šitas nugalėtojų „atsargumas“ dažnai, o 
ypač šį kartą, yra pasidaręs labai didele kliū
timi pastoviai ir teisingai taikai sudaryti. Sį 
kartą atsargumu pasižymi Sovietai. Anglijos 
užsienių reikalų ministeris Ernest Bevin š. m.

Kazys Veržikas
birželio 4 d. savo kalboje (Žemuosiuose Rū
muose) taip apibūdino šitą Sovietų atsargu
mą:

„... Visose Sovietų kalbose ir raštuose 
.yra ryški viena mintis. Būtent: tik so
vietų metodai esą demokratiški. Visos 
Įeitos politinės sistemos esančios fašisti
nės arba slaptai fašistinės. Iš to susi
daro ir tas nusiteikimas, kad tik tada 
Sovietų Sąjungos saugumas bus garan- 

• tuotas, kada visi pasaulio kraštai per- 
siims Sovietų sistema. Tai yra svar
biausia kliūtis taikai...“

Taigi matome, kad šį kartą taiką sudaryti 
tikrai sunku, nes atsirado tokių reikalavimų, 
kurių seniau nebūdavo ir kurie vargu ar gali 
būti pasauliui priimtini.

Antra, taikos organizavimą labai apsunki
nanti aplinkybė yra taip pat'labai svari. Mat, 
kiekvienos taikos organizatoriai būtinai nori 
suorganizuoti tokią taiką, kuri galutinai 

užkirstų kelią ateities karams.
Vadinasi, nori sukurti teisingą taiką, kuri ne
bekeltų nepasitenkinimų, pykčių, revanšų. Ži
nome, kad tokios taikos dar iki šiol pasaulyje 
niekas nebuvo sukūręs. Tad jau vien tik tas 
faktas liudija, kad šis darbas neįmanomas ar
ba labai sunkus. Praktiškai Šis darbas „pa
lengvinamas“ tuo būdu, kad per taikos kon
ferencijas (bent iki šiol) jam . kreipiama kuo 
mažiausia dėmesio. Apie tai tik labai iškil
mingai pakalbama- viešai konferencijos pra
džioje ir pabaigoje. Visu svoriu užgulamas 
klausimas, kaip patenkinti nugalėtojus ir jų 
satelitus. Kaip praktiškai šioje konferenci
joje tas teisingumo ir pastovios taikos klausi
mas bus sprendžiamas, nėra reikalo bespė- 
lioti — tuojau pamatysime. Bent iki šiol buvo 
vis dėlto taip, kad nugalėtojų (svarbiausia, 
vieno iš jų) saugumui buvo aukojama daug 
teisingumo. Kitaip sakant, etik ką pradėjus 
statyti taikos rūmus, „užminuojami“ jų pa
matai. Ar bus taip'— pamatysime.

Trečiasis taikos konferencijos slogutis yra 
ta aplinkybė, kad beveik per kiekvieną karą 
nugalėtojams

nepasiseka iš anksto susitarti tarpusavyje 
dėl to, kaip bus pasidalinta grobiu tuo atve
ju, jei priešas būtų nugalėtas. Taip buvo per 
pirmąjį pasaulinį karą, taip yra ir dabar. Tai, 
žinoma, dalykas labai „nepraktiškas“, suke
liąs daug nesusipratimų nugalėtojų tarpe. 
Bet, iš kitos pusės, tatai visai suprantama. 
Niekam nesinori iš~ anksto pasisakyti, kuriuos 
slaptus karo tikslus jis turi. Tatai gali būti 
„nepopuliaru“, gali sumažinti simpatijas ir 
entuziazmą tųjų, kurie yra pakankamai nai
vūs ir tiki viešai propagandai. Todėl kariau
jančios pusės jau karo metu sudaro

slaptas sutartis,
kurias, laimėjimo atveju, vėl gi „realizuoja“ 

slaptuose taikos konferencijos posėdžiuose. 
Tokios slaptos sutartys buvo sudarytos per 
pirmąjį pasaulinį karą. Rusijai buvo pažadė
ta Konstantinopolis ir Dardanelai, Italijai — 
pietų Tirolis ir geras Austrijos žemių gabalas 
į rytus nuo Adrijos. Prancūzija turėjo gauti 
Siriją, Anglija — Mesopotamiją (Iraką) iš 
turkų, o Palestina turėjo, būti žydų valstybė 
Anglijos protektorate. Visas kitas arabiškai 
kalbąs pasaulis turėjo tapti nuo turkų nepri
klausomas. Japonai turėjo gauti Kiančau ir 
dalį vokiečių salų Ramiajame vandenyne. 
Tokios buvo slaptos sutartys per aną karą. 
Per antrąjį pasaulinį karą taip pat buvo pa
daryta ne maža slaptų sutarčių. Vienas jų 
tiksliau žinome, kitas tik nujaučiame.

Vis dėlto karas nėra koks privatus bizne- 
lis, kad būtų galima sudarinėti sau slaptas 
sutartis, o milijonai žmonių eitų į frontą ir 
už tai guldytų savo galvas. Todėl ne retai 
susidaro kariaujančioms šalims tokie momen
tai, tokios lemiančiai pavojingos situacijos, 
kad jos esti noroms nenoroms priverstos vie
šai (dažnai net labai pompastiškai) paskelbti 
savo karo tikslus. Tatai esti būtinai reika
linga tam, kad suradus sau daugiau šalinin
kų-talkininkų ir kad palaužus priešo atspa
rumą. Tokie karo tikslų paskelbimai neretai 
paveikia priešą, it kokia atominė bomba. Ji 
triuškina stipriausias priešo pozicijas, o pa
vergtąsias tautas apakina laisvės spinduliais. 
Tokios „bombos“ buvo mestos ir per pirmąjį 
ir per antrąjį pasaulinį karą. Kuriuo momen
tu pasirodė Roosewelto ir Churchillio Atlanto 
charta — atsimename.

Wilsonas savo 14 punktų
paskelbė taip pat labai „nepatogiu“ karo metu 
— 1918 metų sausio mėnesį. Kas tada, tuo 
laiku dėjosi frontuose, dauguma taip pat dar 
atsimena. Trumpai sakant, apie sąjungininkų 
„aiškumą“ tada dar nebuvo kalbos. Rusija 
sugniužo, o vokiečiai ruošėsi milžiniškai va
karų ofensyvai. Tad Wilsono „punktai“ ir 
buvo, vaizdžiai tariant, anų laikų atominė 
bomba, sviesta Stačiai į opiausias centralinių 
valstybių pozicijas ir jas smarkiau sutriuški
nusi, negu vėliau atsiradę tankai ir kiti karo 
pabūklai.

Ką gi tada pažadėjo Wilsonas?
To pažado prisiminamas turi ne vien istori
nės, bet ir gilios praktinės reikšmės. Juk tie 
„punktai“ ir Atlanto charta yra anglo-saksų 
genijų pasauliui paskelbtos moderninių laikų 
evangelijos, kurioms šimtai milijonų žmonių 
šventai įtikėjo ir dabar laukia jų išsipildymo.

Štai Wilsono pažadai: 1) Viešos taikos de
rybos ir viešos taikos sutartys, jokių slaptų 
sutarčių. 2) Jūros laisvė tiek taikos tiek karo 
metu. 3) Lygios prekybos teisės tautoms, daly
vaujančioms taikoje. 4) Apsiginklavimo su
mažinimas. 5) Objektyvus kolonijų klausimo 

sutvarkymas. 6) Visiška laisvė Rusijai ir jos 
teritorijos evakuavimas. 7) Belgijos evakua- 
vimas ir atstatymas. 8) Atitaisymas Prancū
zijai padarytos skriaudos, liečiančios Elzasą ir 
Lotaringiją. 9) Naujų Italijos sienų nustaty
mas pagal aiškius tautybių principus. 10) 
Laisvė Austro-Vengrijos tautoms. 11) Rumu
nijos, Serbijos ir Juodkalnijos evakuavimas 
ir Serbijai priėjimas prie jūros. 12) Laisvė 
Otomanų imperijos tautoms ir taip pat am
žina sąsiaurių laisvė. 13) Lenkija turi būti 
nepriklausoma ir sujungta savo tautinėse sie
nose su laisvu ir saugiu priėjimu prie jūros. 
14) Bendra tautų sąjunga garantuoja didžių
jų ir mažųjų tautų nepriklausomumą.

Tokie tai buvo pažadai. Suprantama, kad 
pasaulis jais susižavėjo. Centrinės valstybės 
tokio smūgio negalėjo išlaikyti ir sugniužo. 
Nugalėtojai pažadus išpildė. Mat, buvo vie
na staigmena. Rusija taip pat sugniužo. Jos 
vyriausybė nebuvo pripažinta taikos konfe
rencijoje. Tatai atvėrė daugeliui tautų kelią 
į laisvę. Po šio paskutinio karo turime kitą 
staigmeną. Ten, kur kalbama apie tautų lai
svę, ten, kur kalbama apie reikalą evakuoti 
svetimas valstybes — stovi ne priešas, ne vo
kietis ar japonas, bet rusas-sąjungininkas ir 
karo nugalėtojas. Šiandien pavergtųjų tautų 
likimą Luksemburgo rūmuose sprendžia trys 
didieji: Amerika, Anglija ir Rusija. Anais 
laikais

Versaillio rūmų trys didieji 
buvo Amerikos prezidentas Woodrow Wilson, 
Anglijos ministeris pirmininkas David Lloyd 
Georges ir prancūzų ministeris pirmininkas 
Georges Clemenceau (Pastarasis už jo smar
kumą buvo pramintas „tigru“). Nepaisant vi
sų ir visokių pažadų, svarbesnieji taikos, kon
ferencijos klausimai buvo sprendžiami slap
tai. Visuomenė apie juos tiek tegaudavo ži
nių, kiek jų praleisdavo cenzūra. Svarbiau
sias asmuo, viską sukęs ir judinęs, buvo pran
cūzų „tigras“ Clemenceau.

Šitoje taikos konferencijoje
atgavo laisvę daugelis valstybių.

Išnyko Austro-Vengrija. Jos žemės teko: 
Austrijai, Vengrijai, Čekoslovakijai, Lenkijai, 
Italijai, Rumunijai ir Jugoslavijai. Iš Rusi
jos jungo išsilaisvino: Suomija, Estija, Latvi
ja, Lietuva ir Lenkija. Serbija ir Juodkalnija 
išnyko. Jų vietoje atsirado Jugoslavija, su
jungusi serbus, kroatus, slovėnus. Nuo Tur
kijos atsiskyrė taip pat kelios nepriklausomos 
arabų valstybės (Tačiau Sirija — prancūzų, 
Irakas — anglų, Palestina — anglų globoje, 
Egiptas nuo 1922 m. nepriklausomas).

Tuo būdu Versaillio taika buvo
_ tautų laisvės triumfas, 

nors kai kuriose naujose (ir senose) valstybė
se buvo gan gausios vadinamos tautinės ma
žumos. Pavyzdžiui, Čekoslovakijoje buvo apie 
3 milijonus vokiečių, apie pusę milijono ven- 

(Pabaiga 6 pusk)

J. švaistas

Atkeršysiu dar tau i
— Na tai kas? Bus ir iš ten išvyti!
— Taip tu manai?
— Be abejo!
— A kas gi išvys?
— Patys turės nešdintis, kad btn’; ta

vo kailio išgelbėtų dar.
— Hm...
— A ką tu galvoji?
— Aš galvoju... Ir visai rimtai tau sakau, 

Vaciau, kad teks dar mudviem ir Rytuose ka
riauti .. *

— Nesąmonė!
— Kodėl nesąmonė? A kaip gi tavo ir ma

noji tėvynė? Argi angelai iš dangaus numes 
joms laisvę? A juk vieną kartą turi būti ir 
jos laisvos! Ir kaip tik dabar! Nes kitaip nie
kas nepateisintų nei mano žaizdų nei viso šio 
karo žygio...

Staiga Stepas savo mintimis ir žvilgsniu 
įsmigęs į tolį, brūkštelėjo iš dėklo koltą ir 
šoko į šalį. Bėgdamas piktai šaukė: „Stok! 
Mesk lazdą!“

Vaclovas nustebo ir, nieko nesuprasdamas, 
žiūrėjo priekin. Jis dar daugiau apglumo, kai 
pamatė, kad vejamasis senis dumia, kaip ge
riausias trumpų distancijų bėgikas. Gana kei
sta buvo: iš pažiūros beveik nieko nevertas 
senis, o judesiai —: tvirčiausio jaunuolio. Ste
pas, kiek Vaclovas pažino jį, irgi ne menkas 
buvo sportininkas, tačiau atstumas tarp jų
dviejų nė kiek nemažėjo.

Kiek pagalvojęs Vaclovas irgi pasileido vy
tis. Jis akylai sekė, kas čia darysis. Priešais, 
netoliese augo miškelis. Vejamasis kaip tik 
taikėsi į eglyną. Staiga vienas po kito pokšte- 
rėjo keli kolto šūviai. Bėglys kiek stabtelėjo. 
Tuo momentu Stepas užšoko jam ant kupros. 
Abu suvirto. Pasidarė raizgus stangriai be
šokinėjęs kamuolys. Vieną akimirką bėglys 
išsirito ir bematant dingo už eglių. Stepas

I
Paprastas ramus Sanclef kaimas kelias

dešimt kilometrų nuo Paryžiaus. Jame, kaip 
ir visame krašte, ketvirti metai nesibaigiąs 
karas paliko žymių nuovargio ir sunykimo 
pėdsakų. Tie pėdsakai ypač buvo ryškūs lap
kričio dienomis, kai visa gamta kvėpavo tuo 
pat nuovargiu ir laikiniu apmirimu.

Nemaža gyvumo ir savotiško sąjūdžio su
kėlė ekspedicinės’ Amerikos kariuomenės da
lis. Prieš savaitę Sanclef kaime sustojo poilsio 
pirmasis artilerijos pulkas. Jis buvo atitrauk
tas iš fronto ir nuskirtas armijos rezervam

Vieną popietę iš centrinės pulko ryšinės 
gyvai, šuoliuodami Išdrožė du telefonistai. 
Abu buvo jauni, žvalūs ir tvirto pavaizdo vy
rukai Vienas atrodė daugiau ekspansyvus, 
besiblaškąs, antrasis — susikaupęs ir nuosai
kiai, apsvarstęs įterpiąs savo žodį.

Juodu perėjo kaimą ir pasuko plentu, pa- 
liaf upę. Tolumoj, rytų link be paliovos bau
bė patrankos. Nuolatinis, tirštas jų dundėji
mas darė įspūdžio, lyg tai būtų išsiveržę pa
tys pikčiausi pasaulio gaivalai. Viršum gal
vų ir toliau, kaip pakarti, neišnykdavo lėktu
vai. Telefonistai atrodė gana patenkinti. Jie 
Iš tikrųjų troško”, kad tie gaivalai, iš savųjų 
pusės, dar pikčiau siustų ir pagaliau pasi
baigtų visa velniava žemėje.

— Tad kaip tu manai, Stepai? Puiku! — 
nesitvėrė savo jausmuose judrusis telefonistas.

— Kas puiku? -— neskubėdamas, šaltai at- 
fiiliepė antrasis.

— Argi tu pamiršai šios dienos pranešimą?
— Kurį?
— Nagi tą, kur pasakyta, kad yra visai 

rimtų ženklų, jog vokiečiai kapituliuos?
— Vakaruose gali būti, bet Rytuose — ma

tai, kur jie nušoko, pasinaudoję Rusijos suby
rėjimu. 

striktelėjo, pabėgėjo į miškelį ir sustojo. Vie
noj rankoj tebelaikė jis koltą, o antrojoj — 
lazdą.

— Na kaip? Kas čia įvyko? Dėl ko tu jį 
gaudai? — pribėgęs klausinėjo Vaclovas.

Stepas uždusdamas, visas virpėdamas sun
kiai gaudė žodžius.

— Šni — pas ... Vo — kie — čių...
— Šnipas? Kaip tu pažinai?
— Aš pastebėjau jį, vos iš kaimo išėjus. 

Jis sėdėjo po anuo, va, medžiu... Atsimeni?
— A kas čia paisys! Rodos buvo tokį se

nis...
— Taigi, geras senis... Mudviem praėjus, 

jis išsiėmė iš užančio ir sukimšo į lazdos vidų, 
atsukęs rankeną. Netrukus skubiai pradėjo 
eiti.

— Parodyk lazdą... A pulki, fain lazda! 
Daili ir maktinga. Kiek čia įvairių vietų ir 
miestų suvenyrų prikalinėta... Iš paviršiaus
— visai, kaip turisto...

Pasigrožėjęs lazda ir apžiūrėjęs jos turinį
— ilgą šifruotą pranešimą, Vaclovas sausai, 
tarnybiškai pareiškė:

— Aš imu šitą lazdą ir apie viską prane
šiu vadui!

— Kam tu, kad ir aš galiu tai padaryti?
— Nesuprantu?
— Ir aš nesuprantu?
— Draugystė — draugyste, o karinė drau

smė niekad neturi būti pamiršta!
— Na?
— Labai paprastai: tu — eilinis, o aš — 

jaunesnysis seržantas, ergo — tiesioginis tavo 
viršininkas. Viskas turi eiti komapdos tvarka. 
Argi pamiršai?

— Aišku! — ramiai, nuolaidžiai atsakė 
Stepas.

Po savaitės draugų nebebuvo. Vaclovas 
visokiais suktais būdais vengė keturiomis aki
mis pasilikti su Stepu. Tačiau šis vieną kartą 
jį nusitvėrė ir rūsčiai paklausė:

— Skaitei Įsakymą Pulkui Nr. 316?
— Keistas tavo klausimas,-Stepai? Juk tai 

tarnybinė mano prievolei

— Ir pavardės ten pagal tą pat prievolę 
sukeistos?

— Kaip sukeistos? Kame?
— Nagi penktajam punkte?
— Penktajam...
— Taip, taip! Nesirodyk toks naivus! Tai

gi, labai nuostabu: kaip, vietoje Dariaus, ga
lėjo būti ten įrašyta — Zagursky?

— Nieko nežinau... Tai viršininkų reika
las ... — greit murmtelėjo Zagurskls ir buvo 
jau benueinąs.

— Palauk! — valingai nusitvėrė Darius už 
rankos ir aštriai subedė akis: — Dabar niekas 
negirdi ir nemato. Taigi, atvirai pasisakyk: 
kam turėjo atitekti Prancūzijos Garbės Legio
no ordinas, tūkstantis dolerių, vyresniojo ser
žanto laipsnis ir toji lazda? A?

Zagurskis tylėjo, nedrįsdamas pakelti akių. 
Po valandėlės priverstinai šyptelėjo ir, sku
bėdamas pasmukti, atsiliepė:

— Lazdą ir pusę pinigų tau atiduodu ... 
Nori?

Darius dar stipriau pervėrė Zagurskį pilno
mis išdidumo ir nuostabios gilumos savo aki
mis. Jo žodžiai kirto, kaip aštraus kalto Smū
giai granitam

— Būk jau iki galo niekšiškai nuoseklus. 
Ir niekad nepamiršk, kad atkeršysiu dar tau!

II
Stambių gausių įvykių metu nedaug te

praėjo laiko, tačiau, kalendoriškai matuojant, 
buvo praėję apie porą metų. Širvintų miško 
palaukėj, netoli pirmųjų fronto užtvarų pri
sigūžęs tūnojo lėktuvas. Prie jo susirūpinęs 
stovėjo stambus, petingas, kiekvieną momentą 
pasirengęs veikti lakūnas.

Miško pakrašty aiškiai brakštelėjo keli sau
si žabarai. Netrukus pasigirdo atsargūs pasa
lūniški žingsniai. Lakūnas dar stipriau sukau
pė klausą ir žvilgį. Lėktuvo link artėjo pa
prastas iš pažiūros elgeta. Jis kūprino pasi
ramsčiuodamas dailia stambia lazda.' Įgudusi 
akis bematant galėjo pastebėti ne visai natū
ralią eiseną. Kampuoti, nesuvaldomos ener
gijos judesiai aiškiai nesiderino su žilais plau-
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Svarbiausius Europos 
klausimus sprendžiant

Keturių užsienio reikalų ministerių kon
ferencija pagaliau 1946 m. liepos penktąją su
sitarė Europos Taikos (21 valstybės) Konfe
renciją sušaukti liepoš 29 d. Paryžiuje. Jau 
spaudoj plačiai rašoma, kad Europos Taikos 
Konferencijai teks sudaryti visa eilė sutarčių 
su ašies valstybėmis ir jų satelitais, o taip 
pat spręsti kiti taikai patikrinti klausimai. 
Nors spaudoj Pabaltijo klausimu mažai pasi
sakoma, bet mums jis turėtų būti ir pribren
dęs ir vienas svarbiausiųjų, gi jį, jeigu jo 
mūsų Centras nejudintų, iš mirties taško turė
tume kelti bent savo spaudoje.

Po šio karo jį pralaimėjusiųjų sąjunga su
biro, ir Europa atsidūrė nepaprastoj būklėj: 
ašies valstybės ir buvę jų sąjungininkai nuo 
gauto smūgio dar ir dabar neatsipeikėję, savo 
ruožtu dar daugiau subirę ar nugalėtojų su
skaldyti. Taigi, kai kurios valstybės vis dar 
nėra atstovaujamos taikos konferencijoje, bet 
visiems aišku, kodėl taip yra.

Be tiesioginiai prisidėjusių prie vienos ka
riaujančiųjų pusės valstybių, yra paliesta vi
sa eilė mažų neutralių valstybių, kurios, kad 
Ir nekariavo, buvo okupuotos karo metu. Kai 
kurioms jų šis karas išėjo į naudą, kai kurios 
dar prieš karą į Vokietijos Reichą Įjungtos 
valstybės, jau karui prasidėjus neegzistavu
sios (pąv., Austrija), dabar jau prisikėlė. Šian
dien kitos tų mažų neutralių valstybių tik dėl 
to, kad jos turėjo laimę būti vakaruose, jau 
vėl atsikuria ir jose verda pilnu tempu atsta- 
tomasai darbas (Belgija, Olandija, Danija, 
Norvegija). Kitos gi tik dėl to, kad jos turėjo 
nelaimę būti Europos rytuose, dar ir dabar, 
kaip ir per karą, yra okupuotos, svetimų ad
ministruojamos, gyventojai negailestingai nai
kinami ir persekiojami. Tų kraštų pabėgė
liams tenka naudotis tarptautinių organizacijų 
parama, nes jiems kelio namo dar nėra, dar 
jų namai nelaisvi. Tai Pabaltijo valstybės. 
Už .ką jos kenčia?

Pabaltijo klausimą iš mirties taško turė
tume savo spaudoj kelti, sakau ne į origina
lumą pretenduodamas, o kad tas klausimas 
svetimos spaudos iškeltas mums nepalankia 
kryptimi, kai ruošiamasi Taikos Konferenci
jai, ir negirdėti, kad mūsų į tai būtų buvę 
smarkiau reaguota. Atrodytų, kad mes save 
džiuginamės viltimi: Dievas davė — Dievas 
duos. Bet dar nereikėtų užmiršti, kad: Dievu 
pasikliaukim, bet patys nesnauskim.

Iš tikrųjų Europos Taikos Konferencijai, 
kaip jau dabar spauda pastebi, sunkiausias ir 
kiečiausias riešutas kada nors bus taikos su
tarties su Vokietija sudarymas. Čia turės būti 
paliesti ir Lietuvos interesai: sienų, Nemuno 
sutarptautinimo klausimai? Šiuos klausimus 
sprendžiant, Lietuvą atstovauti siūlysis, be 
abejo, ar SSSR, ar Baltgudijos TSR, ar Ukrai
nos TSR, kaip kad yra įvykę Niurnbergo pro
cese, kur neva tik patogumo sumetimais Lie
tuvą atstovauti buvo pavesta SSSR. Pavedi
mas jiems atstovauti Lietuvą dabar vykstan
čioje Europos Taikos Konferencijoje būtų dar 
vienas Tautos valios klastojimas, nes Tautos 
vardu kalbėti ir ją atstovauti, pagal neginči
jamus demokratinius principus, tegali tik tas, 
kas demokratiniu būdu yra pašauktas jos va
lią savo lūpomis reikšti. Tos teisės lietuvių 
tauta jdkiam savo kaimynui nėra perleidusi 
ir joks statistas negali jos prigimtinių teisių 
už keliasdešimt sidabrinių pardavinėti.

Keista, kai JAV, Anglija ir kt. valstybės 

nepripažįsta Pabaltijo respublikų okupavimo, 
aneksijos, — „Die Neue Zeitung“, oficialus 
amerikiečių laikraštis, artinantis Taikos Kon
ferencijai, pasisako priešingai. Tai turi įta
kos ir į nelaiminguosius tų kraštų DP žmo
nes. Nors nesinorėtų tikėti, kad čia būta blo
gos valios, bet iki šiolei taip pat nebuvo jokio 
atitaisymo.

„Die Neue Zeitung“ 42 Nr. š. m. gegužės 
27 d. yra įsidėjęs šiais aktualiais Taikos Kon
ferencijoje svarstytinais klausimais straipsnį 
„Europos ateities naujosios sienos“ ir tam 
straipsniui paryškinti žemėlapį. Skiltyje „Vo
kietijos klausimas“ taria — Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos Respublikos sugrįžusios į SSSR.

Ar galėtų atsirasti tokių, kurie patikėtų 
SSSR tvirtinimams, radusiems vietos „DNZ“ 
skiltyse, jog Lietuva kada nors savo noru įsi
jungė į SSSR arba kad ji po kurio laiko vėl 
tuo pačiu būdu būtų grįžusi?! Laisvė yra pri
gimties teisė. Vargu kas galėtų tikėti, kad 
laisva, nepriklausoma, suvereninė Lietuva ir 
jos piliečiai atsisakė šios prigimties teisės ir 
buvo labai patenkinti, kad jie galėjo būti Vo
kietijos ir SSSR politinės spekuliacijos ob
jektu. Neįtikėtinas dalykas, kad už tai So
vietų Sąjungai dėkingumą rodydami lietuviai 
būtų įsijungę į SSSR ir kad už tą dėkingumą 
būtų naikinama visa lietuviška inteligentija 
ar tai namuose ar tai tolimuose kraštuose, 
kur ji buvo ištremta ir deportuota. Tikreny
bėje šis įjungimas buvo įvykdytas pagal suk
tą ir iš anksto apgalvotą planą, kurio pagrin
dai pamažu pradeda plaukti viešumon kad ir 
tos pat Niurnbergo bylos metu.

Niurnbergo bylos metu, Ribentropui duo
dant savo parodymus, viešumą pasiekė Vo
kietijos Reicho ir SSSR nepuolimo sutarties, 
sudarytos 1939 rugpiūčio 23 d., ir dviejų pa
pildomų slaptų protokolų, surašytų tų pat me
tų rugpiūčio 23 ir rugsėjo 28 d., t. y., sudary
tų arba dar prieš karą arba jo veiksmams 
jau vykstant, turinys. Ties juo šioje vietoje 
plačiau neapsistosime, — jis atpasakotas 
šio paties laikraščio aname Nr., — paste
bėsime tik tiek, kad tuo būdu Lietuvos Res

Šveicarų spauda apie Lietuvą
Mėnesinis šveicarų laikraštis „Europa“ š- 

m. kovo m. str. „Tarp rytų ir vakarų“ rašė: 
„Rytai liks rytais, o vakarai liks vakarais. 
Niekados tie skirtingi pasauliai, skirtingos 
kultūros nesutaps (R. Kipling). Jungtinių 
Tautų Organizacijos saugumo tarybos deba
tai teikia Kiplingo tezei naują įrodymą. Su 
nepaprastu įsikarščiavimu laike posėdžių su
sikirto vakarinės Anglijos ir rytinės Rusijos 
kalbėtojai.

„Su atnaujintais argumentais, bet su Ru
sijos caro imperijos būdais, priemonėmis ir 
keliais veržiasi Tarybų Rusija į Viduržemio 
jūrą, į Ramųjį vandenyną — iš viso: į ten, 
kur valdo anglai. Rusų diplomatai nesivar
žydami, nepaprastu veržlumu, sakytume, įnir
šimu puola anglų pozicijas.

„Kai Hitleris tironizavo Europą, Rusija 
virto Vakarų Europos Išsigelbėjimo viltimi. 
Betgi carinės Rusijos imperializmo kelyje ir 
siekimuose — Tarybų Rusija yra visai Euro
pai neįsivaizduojamo siaubingumo pabaisa; ir 

publika tapo SSSR ir Vokietijos Reicho poli
tinės spekuliacijos objektu. Tuomet daug kas 
laužė Lietuvoje galvas, dėl ko SSSR, pripa
žindama Lietuvai Vilniaus miestą ir sritį, del
sia tų sričių perdavimą. Tik dabar paaiškėjo, 
kad po 1939 m. rugpiūčio 23 d., po SSSR su
sitarimo su Vokietija, buvo perduotas Vil
niaus kraštas Lietuvai, kaip Trojos arklys, 
kad SSSR galėtų lengviau pasiimti visą Lie
tuvą. Taip ir atsitiko. Panaudojant patogų 
karo metą, su NKVD pagalba buvo suvaidinti 
rinkimai, posėdžiai ir prijungimai.

Čia ypačiai tenka viena pastebėti: niekur 
nebuvo SSSR prasitarta apie aukščiau pami
nėtus slaptus papildomus protokolus, kuriais 
Lietuvos atžvilgiu buvo parodytas aukščiausio 
laipsnio nedraugingumo aktas, normaliose 
sąlygose laikomas kišimusi į suvereninės vals
tybės reikalus, kas paprastai yra casus belli. 
Tai yra lygiai tas pat, kas privatiniame gy
venimo būva daroma su asmenimis, kurių 
vienas žinomai svetimą daiktą perleidžia, o 
kitas žinomai svetimą daiktą įsigyja. Abu 
traukiami kaip kriminaliniai nusikaltėliai 
baudž. atsakomybėn ir baudžiami. Transakci
jos gi objektas atiduodamas tam, kam jis pri
klausė. Lietuvių tautai iš jos pagrobta suve
reninė valdžia — jai turi būti ji ir grąžinta. 
Tik tokiu grąžinimu gali būti atitaisyta jai 
padarytoji moralinė skriauda ir sustiprintas 
pasaulinės taikos laidas.

Mūsų reikalavimai yra kuklūs ir pagrįsti: 
grąžinti tai, kas mus priklauso — mūsų Tau
tai ir Lietuvos Respublikai nepriklausomą 
gyvenimą, suverenumą. Mes nebuvome prie
šų ašies sąjungininkai, jų pusėje nekariavo
me. Jeigu jau vienokiomis ar kitokiomis są
lygomis atstatomos kuone visos ašies sąjungi
ninkės, tuo labiau sunkiausia bausme — lai
svės ir nepriklausomybės atėmimu — negali 
būti baudžiama Lietuva. Juk neteisinga ver
sti mažą ir silpną valstybę atsakyti už sveti
mas kaltes pagal Krylovo pasakėčios žodžius: 
„Nors tu, ėriuke, ir nekaltas, bet atsakai, Jsa- 
dangi aš ėsti noriu!“ Šį mūsų teigimą susti
prina JAValstybių užsienių reikalų ministerio 
James F. Byrnes žodžiai, pasakyti dabar vyk
stančios Europos Taikos Konferencijos išva
karėse: „Mes netikime tokia taika, kuri būtų 
paremta kerštu... Mes turime tikėti teisinga 
taika ir prašyti Dievą, kad jis ją savo malone 
pasauliui suteiktų.“ V. A.

to negali sušvelninti jokie socialiniai nei tau
tiniai motyvai

„Skriauda dar labiau Išryškėja tada, kada 
bolševikai plepa apie Indonezijos ir Sirijos 
laisvę, bet sąmoningai pamiršta apie Lietu
vos, Estijos, Latvijos, Suomijos laisvę. Visas 
kultūringas pasaulis labai daug laimėtų, jei
gu kalbami priešingumai, politinės nesąmo
nės, pagaliau iškiltų viešame tautų bei vals
tybių forume. Dar daugiau: jeigu tie nesu
tarimai, kaip ugniakalnis, išsiveržtų ir gal dar 
laiku įspėtų tautas dėl besiartinančios kata
strofos artumo.

„Toliau tas pats laikraštis pažymi, esą, 
Tarybų Rusija padarė didelę skriaudą Suo
mijai, nes tik ji 1939 mt. užpuolė Suomiją ir 
pakartojo tai, ką amžių bėgyje darydavo im
perialistinės carų armijos. Toji pati Tarybų 
Rusija vienodai nuskriaudė Pabaltijo valsty
bes: Estiją, Latviją ir Lietuvą, kurios buvo 
raudonosios lavinos užlietos — aneksuotos.

„Blogiausia yra tai, kad Tarybų Rusija Ir

\ O. B. Audronė

Vw, Vlwmg-
Skubėdamas lygina akmenis, 
Skubėdamas graužia krantus — 
Sruvėdami sukasi vandenys 
Per slėnius savuosius gimtus.

Pakrantės ir žalios ir žydinčios
Ir Nekaro vandens žali —
Kalnai ir uolėnos nebyra čia, 
Kaip ašara byra gaili.

Kalnai ir uolėnos ir statumos — 
O kur jūs, rugeliai žali? — 
Širdy čia ir 'vasarą šalta bus 
Ir liepos karštam vidury.

Rugeliai ir pievos ir lygumos
Ir gegužės jaunos šiluos —
Nejaugi ir Dievas paliko mus? — 
Nejau niekuomet atgalios?

Skubėdamas juokias Nekaras, 
Verpetuose nešas puikus — 
Kur upę, kur vandenis savo ras 
Lietuvis — savuosius laukus?

Žaliuodami sukasi vandenys
Per slėnius savus, per plačius — 
Benamis čia nieko neranda vis 
Ir dienos suvys ir nudžius.

toliau nesiliauja tęsti skriaudų politikos, dar 
blogiau: ji reikalauja griežtai bausti savo pa
darytų skriaudų aukas.

„Bet tokiu savo elgesiu T. Rusija neužsl- 
tamaus pasaulio ir Suomijos pasitikėjimo. 
Pasitikėjimą galima įsigyti tik teisingumu Ir 
laisvės meile: o tam reikalingas visai kitas 
elgesys."

Lietuviai nenori nei rusų nei vokiečių
Berno m. leidžiamas laikraštis „Bemer 

Tageblatt“ Nr. 57 savo vedamajame rašo: „Ii 
Pabaltijo valstybių". Siame straipsnyje lie
čiama išimtinai okupuotos Lietuvos kančios.

Straipsnis pabrėžia, jog Pabaltijos valsty
bės turinčios būti įjungtos į vakarų bloką... 
ne tik valstybiškai, bet ir tautiškai.

„Lietuviai neturi nei mažiausio noro mirti 
nei rusų nei vokiečių nelaisvėje. Lietuviai 
trokšta būti laisvi, jie nori paimti savo ir 
savo šalies likimą į savo rankas: taip, kaip 
tai buvo iki 1940 mt.

Tas pats laikraštis aprašo lietuvių trem
tinių vargus Sibire ir tarybiniuose koncentra
cijos lageriuose. Laikraštis tuo ir baigia. To
liau pasaulis informuojamas tik apie nacių 
koncentracijos stovyklas.

Pagaliau šveicarų nepriklausomos mintie! 
dienraštis vardu „Die Tat“ kovo 5-6 dd. deda 
labai draugišką, užjaučiantį mus, lietuvius, ir 
Lietuvą straipsnį, vardu: „Pabaltijiečių da
bartis“. Straipsnis gana išsamiai vaizduoja 
Pabaltjios valstybių tragediją. Straipsnyje sa
koma, jog Lietuvos, Latvijos ir Estijos pilie
čiai dabar pergyvena baisiausias.kančias, var
gą, skurdą. „Netekus jiems savų tėvynių, pa
saulis jau pradeda juos pamiršti.“

„Didieji šių dienų įvykiai Iškėlė daug rim
tų politinių problemų. Ir tokiu trumpu laiku, 
dabar jau niekas net neatsimena, kad taip 
neseniai buvo trys nepriklausomos ir žydin
čios, kultūringos, Pabaltijo valstybės, kurių 
tautos dar ir šiandien turi vilties prarastąja 
laisvę ir nepriklausomybę atgauti.

„Iš ko jie laukia išlaisvinimo? Perspekty
vos labai blankios... Tarybų Sąjunga užval
dė jas brutaliai, sulaužydama tarptautinės tei
sės nuostatus bei principus ir prievarta in-

(Pabaiga 6 pusi.)

kais ir sulinkusia kupra. Labai buvo panašu 
į naujoką aktorių, vaizduojantį scenoj nusku- 
rėlį senį.

Elgeta nė maž neiškrypo iš savo kelio. Jis 
vis artėjo lėktuvo link. Jau buvo apie dešimt 
žingsnių nuo jo. Tuo momentu sustangrėjo 
lakūnas, įrėmė pistoletą ir angliškai sušuko: 
„Hands-up!“

Senis sustojo ir bevališkai iškėlė rankas. 
Jo žvilgsnis šovė į lakūną ir rekošetu parmu
šė jį patį. Jis sutiro, kaip apmiręs. Tačiau 
po valandėlės staiga atsipeikėjo ir buvo jau 
pasirengęs viskam, kaip žmogus, kurio liki
mas galutinai, be jokios vilties nulemtas. Jo 
veidą iškreipė priverstinas šyptelėjimas. 
Smaugiami žodžiai dusliai springo.

— Tu pažinai mane iš lazdos, o aš... iš 
tavo akių, kurios užlūžo mano atminty nuo 
pat Sanclef kaimo dienų. Matai... tavo žo
džiai pranašingi buvo ... Abu dabar vienodai 
kariaujam dėl savo tėvynės...

— Kariaujam... Bet kokia intencija ...
Lakūnas rūpestingai apžiūrėjo, iškrėtė be

laisvį ir rūsčiai pasakė: „Gulk!“ Išsitraukė 
diržą, atmetė jo rankas į užpakalį ir surišo. 
Pažengęs porą žingsnių pakėlė nuo žemės laz
dą, atsuko rankeną, atidžiai apžiūrėjo iš visų 
pusių ir, nieko neradęs, trakšt-trakšt, suaižė 
į šipulius ir sviedė į čia pat bėgantį upelį.

— Ar seniai čia niekini mūsų žemę?
— Trečią dieną...
— Ir sekėsi? <
— Neblogai... Dabar jau tu galėsi atker

šyti man, kaip norėsi...
— Taip! Aš tau atkeršysiu, kaip įsakyta 

tikrajam žmogui ir kariui.
Lakūnas tuo pat susikaupimu ir valingais 

žingsniais grįžo prie lėktuvo ir ėmė traukti iš 
sėdynės l&ikų kario uniformą. Čia pat pasi

rodė to pat lėktuvo žvalgas, begrįžtąs iš už
tvaros.

— Na? Kas girdėti? — skubiai paklausė 
lakūnas.

— Nieko... Sako, kad fronte jokių paki
tėjimų tuo tarpu nepastebėta... O čia kas da
bar? Nori persirengti ir į aną pusę patraukti? 
— savo ruožtu paklausė žvalgas, pamatęs la
kūno glėby lenkų uniformą.

— Ne! Vėliau apie tai... Pranai, būk tu 
toks geras ir dar kartą nueik į užtvaros bū
stinę. Paprašyk, kad tuojau čia pristatytų po- 
rą sargybinių, kurie nulydėtų belaisvį į pulko 
štabą.

— Kokį belaisvį? &
— Nagi matai, štai drybso žemėje...
— Juk tai šnipas!? — sušuko žvalgas.
— Taip... Taip ... — pradėjo jaudintis la

kūnas: — Sakiau, kad vėliau apie tai... Da
bar, Praneli, pabėgėk dėl sargybinių.

Žvalgas skubiai ėjo ir vis dairėsi atsigręž
damas. Toks keistas ir nesuprantamas pasi
rodė jam Darius. Jis priėjo prie šnipo, atrišo 
rankas ir vėl griežtai įsakė:

— Stokis! Numesk tuos svetimus skarma
lus ir nevykusį grimą. Se, persivilk šiuo pa
doresniu rūbu.

Šnipas, kaip iš kartuvių kilpos išnertas, 
džiugiai pašoko ir, svaigdamas iš laimės gy
vas pasilikti, beveik jau buvo besirengiąs pul
ti prie Dariaus kojų ir dėkoti, dėkoti...

— Stepai, koks tu kilnus! Tu nori papra
stu karo belaisviu parodyti mane... Tu rizi
kuoju, mano gyvybę gelbėdamas...

Ramus, išdidus, pilnas savo vertės ir pasi
tenkinimo stovėjo Darius ir tarytum pasigailė
damas žiūrėjo į tą žmogų. Nieko nebenorėjo 
jis nei jam sakyti nei daugiau bekeršyti. Kiek 
palūkėjęs vis dėlto iš lėto pasakė: 

— Bejėgį niekšą nudėti beveik kiekvienas 
gali, tačiau žmogum padaryti ne daugelis su
geba.

III
Praėjo daug metų. Galima sakyti, visa tai 

naujų kitokių įvykių beveik išdildyta buvo. 
Vieną priešpietę solidus vyras užėjo Broklyne 
į „Przyjaciol Ludu“ redakciją ir kreipėsi į re
daktorių. Apsilankęs maloniai prašė, kad įdė
tų savo laikrašty straipsnelį apie transatlan
tinius lakūnas — Darių ir Girėną, kurie gar
bingai, kaip lietuviai, pasitarnavo bendrajam 
žmonijos labui ir tragiškai žuvo.

Redaktorius palankiai išklausė, keletą kar
tų pasiraitę krėsle ir atsikrankštė su daugi- 
taškiais. Paskum atsiprašė ir labai mandagiai 
nusilenkė.

— Prašau palaukti... Prašom pasėdėti... 
Aš tuojau pasistengsiu surasti poną Zagurskį. 
Teks su juo pasikalbėtu Manau, kad pa
vyks ...

Po keliolikos minučių atsivėrė šoninės du
rys ir pasirodė simpatingas ponas. Jis tuojau 
paklausė belaukiantį:

— Tamsta lietuvis!
— Taip.
— Tad prašau... Labai prašau ... Va, čion, 

į mano kabinetą. Prašau sėstis! Gal cigaretę? 
O gal cigarą? Aš tamstos nepažįstu dar, tad 
nė nežinau, koks skonis. Maloniausia rūkyti, 
ką pats žmogus mėgsta ...

Rūpestingai trepūkojo aplink ir tarytum 
ramino, kaip gatvėj paklydusį ir nenumaldo
mai verkiantį vaiką. Tuo pat metū labai jau- 
dinos ir atrodė išsiblaškęs. Čia brėžė benzi
ninį degtuvėlį, čia vėl gesino. Keičią kartų 
patraukė neuždegtą cigarą, mėgino jį uždegti, 
čia vėl užsimiršęs zujo apie rašomąjį stalą ir 
traukinėjo stalčius.

Svetimasis jautėsi irgi sumišęs ir nebeži
nojo, kaip ir nuo ko pradėti apie patį reikalą. 
Labai nudžiugo, kai pats Zagurskis palietė rū
pimą temą.

— Taip... Taip... Tamsta norėtum apie 
transatlantinius jūsų lakūnus. Ar jau para
šyta, ar parašys dar kas norš?

— Štai, aš jau turiu, jei tamsta malonė
tum __

— Na kaip gi... Mielu noru... Mielu no
ru... Aš ir pats rengiausi rašyti... Tikrai pa
rašysiu! Garbės žodis... *Juk Darius geriau
sias mano draugas buvo...

Ilgai pasižiūrėjo į sėdintį poną ir tuo pat 
išsiblaškymu paklausė:

— O kas tamsta toks jam? Giminė ar 
draugas?

— Draugas. Geri bičiuliai mes buvom. Aš 
daug prisidėjau, kad tasai skridimas įvyktų...

— Taip... Taip... Darius vertas ilgo ir . 
gero atminimo. Tai padoriausias ir kilniausias 
žmogus buvo, kuriuos aš tik pažinau... O ko
kią širdį jis turėjo ... Tai ne širdis, o kažkoks 
dieviškas gerumas... Tikėsi tamsta ar ne, bet 
tai buvo. Vieną kartą gyvenime man grėsė 
tikra mirtis ir tai pagal visus tarptautinius 
įstatymus.

Zagurskis nutilo, prisėdo prie to pat ap
valaus stalo ir susimąstė.

— Tai labai reta ir įdomi istorija... Turė
tum tamsta kiek laiko paklausyti?

— Mielai...
Tik viena sąlygą: niekur neminėti nei ma

no pavardės nei kitų asmens dalykų.
— Sutinku!

Haunstetten, 1946. VII. 17
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GYVENIMAS*
20 metų mokslo tarnyboje

Prof. Dr. med. Juozo Zubkaus darbo sukaktis

Truputis biografijos
Juozas Zubkus yra gimęs 1898 m. kovo 

20 d. Radviliškyje ūkininko šeimoje.
1919 m. baigęs aukštesnįjį mokslą ir po to 

atlikęs karinę prievolę, įstojo į Lietuvos aukš
tuosius kursus (vėliau reorganizuotus į uni
versitetą) medicinos studijuoti. Kauno uni
versiteto medicinos fakultetą labai gerai baigė 
1928. III. 14. Po to kurį dirbo karo ligoninės 
ausų, nosies ir gerklės skyriuje gydytojo lei
tenanto laipsnyje. Tačiau tik gydytojo prak
tika nepasitenkino ir pasuko gilesnių studijų 
keliu.
Mokslo kelias

Dar tebestudijuodamas J. Zubkus savo ne
eiliniais gabumais atkreipė į save medicinos 
fakulteto profesūros dėmesį. Fakulteto taryba 
dar tik VI semestro studentą Juozą Zubkų sa
vo 1925. XII. 2 posėdyje išrinko jaunesniojo 
asistento pareigoms eiti prie fiziologijos ir fi
ziologinės chemijos katedros, vadovaujamos 
prof. V. Lašo.

1928 IX. 20 to paties u-to medicinos fakul
tetas jau baigusį šį fakultetą gydytoją J. Zub
kų išrinko asistentu. Nuo to meto jis dirba 
dviejose klinikose: karo ligoninės ir universi
teto.

Dirbdamas praktinį gydymo darbą ausų, 
nosies ir gerklės klinikose, gyd. Zubkus gyvai 
domisi tonsilomis, juo labiau, kad oto-rhino- 
ląryngologijos neišspręstų problemų eilėje 
tonsilų problema pastaraisiais laikas ypatin
gai suaktualėjo.

Pasitaręs su profesoriais V. Lašu ir E. Vin- 
telerlu, gyd. Zubkus ryžosi įsileisti į mažai 
Ištirtą tonsilų fiziologijos ir patologijos sritį, 
siekdamas išaiškinti, ar yra ryšys tarp tonsilų 
ir kitų limfinių organų ir kaip šitie organai 
yra maisto veikiami. Ištyręs 3028 mokyklinio 
amžiaus vaikų Waldeyerio žiedo būtį ir pada
ręs eilę tyrimų su triušiais, siekdamas išaiš
kinti maisto sudėties įtaką į tonsilas, J. Zub- 
kus parašė disertaciją „Vaikų Waldeyerio žie
das ir jo kitimai“ ir 1931. V. 15 sėkmingai ja 
apgynęs gavo medicinos daktaro laipsnį.

Tais pačiais metais buvo komandiruotas į 
Vieną pasitobulinti tracheobroncho-oesopha- 
goskopijoje ir specialioje chirurgijoje.

1931. X. 21 Vytauto Didžiojo u-to medici
nos fakultetas pakvietė iš Vienos grįžusį Dr. 
J. Zubkų skaityti ausų, nosies ir gerklės spe
cialybės paskaitų.

Po dviejų metų, 1933. X. 11, Dr. Zubkus 
apgynė habilitaciją „Waldeyerio žiedo hyper- 
trofijų įtaka vaikų galvotumui“ (Medicinos 
fakulteto darbai, II t 1 kn., 1934) pažymiu 
cum maxima Įaudė. 1934. IX. 31 medicinos 
fakultetas išrenka jį ausų, nosies ir gerklės 
katedros docentu ir paskiria universiteto kli
nikos direktoriumi.

Po penkerių metų, 1939. IX. 20, V. D. u-to 
medicinos fakultetas doc. Dr. Zubkų išrinko 
ekstraordinariniu profesoriumi, o 1942 m. jis 
išrenkamas universiteto prorektoriumi.

Dar anais laikais, kai kelionės į rytus ne
buvo susietos su Golgotos keliais, 1935 metais, 
prof. Zubkus mūsų universiteto deleguotas 
buvo nuvykęs į fiziologų kongresą Leningra
de ir Maskvoje. Šią kelionę, kiek leido sąly
gos, jis stengėsi panaudoti prof. Vajačeko ir 
prof. Buchmano ausų, nosies ir gerklės klini
koms pažinti ir palyginti su mūsiškėmis.

Be to, prof. Zubkus 1938 metais atstovavo 
Lietuvos universitetui tarptautiniame kliniki- 
ninkų kongrese Paryžiuje ir čia taip pat tu
rėjo progų susipažinti su specialiomis Vakarų 
Europos klinikomis.

Retas inteligentas Lietuvoje rudosios oku
pacijos metu išvengė pažinties su gestapu. 
1942 m. rudenį, Lietuvos okupacinei nacių ad
ministracijai su Rentelnu priešakyje iki įsiu
timo įniršus dėl tvirto Lietuvos universitetų 
vadovybės ir profesūros nusistatymo nepasi
duoti okupantų užmačioms, drauge su kitais 
profesoriais buvo suimtas ir gestapo „globoje“ 
3 dienas laikomas ir prof. Zubkus.

Ištremtyje iškilus minčiai įsteigti Pabaltijo 
universitetą Hamburge, prof. Zubkus uoliai 
remia šį sumanymą, dalyvaują jo realizavime 
ir aktyviai įsijungia į medicinos fakulteto dar
bus kaip fakulteto prodekanas.
Indėlis į specialiąją literatūrą

Dar studentas J. Zubkus pradėjo rašinėti 
medicinos spaudoje. Pirmas jo drauge su prof. 
Lašu paruoštas rašinys „Dešimt dienų bada
vimo“ pasirodė Medicinoje lygiai prieš dvi
dešimt metų (1926). Drauge su prof. Lašu jis 
parašė dar du darbus: „Blužnis ir kraujas“ 
(Medicina, 1928, Nr. 8) ir „Alkoholis ir rau-, 
menų darbas“ (Santuras, I t, 3-4 sąs.).

Be jau aukščiau suminėtų disertacijos ir 
habilitacijos darbų, dienos šviesą išvydo visa 
eilė jo darbų:
Waldeyerio žiedo operavimo klausimu, Medi

cina, 1931, Nr. 12
Highmoritides, Medicina, 1932, Nr. 11 
Tonsilitai ir tonsilektomijų indikacijos, Medi

cina, 1935, Nr. 2
Piktybiniai navikai otorinolaryngologijoje, Me

dicina, 1935, Nr. 11-12

Waldeyerio žiedo hypertrofijų įtaka fiziškajam 
vaikų plytėjimui, Medicinos fakulteto 
darbai, 1936, III t. 3 kn.

Stemplės ir gerklės svetimkūnių likvidavimas 
broncho-ezofagoskopijos pagalba, Medi
cina, 1937, Nr. 2

Nepaprastas in lobo frontali cerebri svetim
kūnio atsitikimas, Medicina, 1937, Nr. 6 

Nosies, žioties, gerklės ir ausų sifilis ir VDU 
ausų, nosies ir gerklės klinikos duome
nys, Medicinos fakulteto darbų, V t 
1-2 kn.

Retas otorinolaryngologijoje melanoma malig- 
num atsitikimas, Medicina, 1938, Nr. 5 

Dantų protezės kaip stemplės svetimkūniai, 
Liet, dantų gydytojų kongreso darbai, 
1938

Highmor’o daubos uždegimas sąsyjyje su dan
tų susirgimais, Liet, dantų gydytojų 
kongreso darbai, 1938

Nosies, žiočiij, gerklės ir ausų sifilis, Vairas, 
1938, Nr. 8

Mokslinės pažiūros į tonsilas ir praktinė jų 
reikšmė gyvenime, Vairas, 1938, Nr. 13 
ir 14

Susirūpinkime reumatu — juo daug darbo 
žmonių serga, Sveikata ir darbas, 1940, 
Nr. 18

Pūlingas vidurinės ausies uždegimas yra liga 
klastinga, Sveikata ir darbas, 1940

Zidininės infekcijos vaidmuo reumatiniuose 
susirgimuose, Medicina, 1941, Nr. 8

Be to, Medicinos žurnale prof. Zubkus iš
spausdino eilę VDU ausų, nosies ir gerklės 
ligų klinikos metinių apyskaitų, turinčių 
mokslinės reikšmės.

Taip pat visą eilę straipsnių jis yra para
šęs Lietuviškajai Enciklopedijai.

Prof. Zubkaus darbai buvo spausdinami ir 
užsienių medicinos leidiniuose. Vokiečių kal
ba mėnraštyje Monatsschrift tilr Ohrenheil- 
kunde und Laryngo-Rhynologie (Vienoje) iš
spausdinta:
Ein ungewohnlicher Fall von elnem Fremd- 

korper im Lobus frontalis cerebri, 1937, 
5 sąs.

•Der Einfluss von Hypertropie der Rachen- 
und Gaumenmandeln auf die kčrper- 
liche Entwicklung und die Intelllgenz 
der Kinder, 1937, 11-12 sąs.

Seltener otorhinolaryngologischer Fall von 
Melanoma malignum, 1938, 6 sąs.

Rusų kalba medicinos žurnale Veatnik oto- 
rino-laringologii 1941 m. išspausdinta: 
Značenije tonzillektomij pri revmatičeskich 

zabolevanijach ir Ėst* Ii tonzilektomija 
teželaja iii legkaja operacija.

Specialistų sluoksniuose už Lietuvos ribų 
prof. Zubkaus darbai sukeldavo didelio susi
domėjimo, todėl nereti atsitikimai, kad jie bū
davo persispausdinami įvairiomis svetimomis 
kalbomis. Jo paskelbtos medžiagos ir rašinių 
tuo keliu yra atsiradę šiuose leidiniuose:
The Journal of laryngology and otology, Lon

donas
Der Hals-, Nasen- und Ohrenarzt
Zentralblatt fur die gesamte Neurologle und 

Psychiatrie
Studien ūber die Entwicklung der Intelllgenz 

bei frūhgeborenen Kindern, Helsinkis 
Neurologie
Finska LakaresSllskapets Handlingar, Helsin

kis. ir kt.

O. B. Audronė

Bedtiui
Tėviškės sodžiuj naktį regėjau, 
Naktį ir brolį jauniausią — 
Degančio namo dūmus pavėjui 
Siurbė rytai apsiblausę.

Gaisro šešėliai virpantys gūdūs —
Ach sielvartas žvilgsniuos sustingo — 
Klykia ir paukščiai naktį nubudę, 
Ir šūviai ir šūviai aplinkui...

Brolio jauniausiojo stingstančios lūpos 
Ir kraujas ir gęstančios akys — 
Gaisro šešelyje sesė parklupus.
Ir dega sodybos — ne žvakės.

Kurtūs vaitojimai lūžtantys, gūdūs
Nakties gūdumoje sutirpo — 
Gęstančiam žvilgsnyj meilė nubudo 
Ir šypsenai lūpos suvirpo.

Vilgau jo kaktą, smilkinius, plaukus — 
Gyvenimo pasaka šviesia 
Į gūdžiąją naktį atmeldus, atšaukus 
Jauniausiojo meilei sudėsiu.

Nubudusio ryto gaivinantis vėjas
Šiurena pro svetimą langą —
Nejau tai sapne mirties šūviai girdėjos? — 
Tylu — ir ginklai nebcžvanga.

Nejau tai sapne šėlo siaubas bedvasis — 
Ir brolį kaip sapną regėjau? — 
Kur atsakas skausmui kaidūnar.čiam 
O Dieve, o žeme, o vėjau I [rasis,

Sėkminga praktika
Praktinis gydymo darbas prof. J. Zubkų, 

kaip ausų, nosies ir gerklės ligų specialistą, 
plačiai išgarsino Lietuvoje ir netgi ir už jos 
sienų.

Nedaug buvo Lietuvoje inteligentų, kurie 
nebūtų buvę reikalingi jo pagalbos arba pa
tarimo. Bet sėkminga šio reklamos nemėgstan
čio profesoriaus gydytojo praktika nekartą 
yra atkreipusi ir užsienio specialistų dėmesį.

Didelį susidomėjimą, pavyzdžiui, sukėlė 
1937 m. žurnale Monatsschrift fur Ohrenheil- 
kunde und Laryngo-Rhinologie prof. Zubkaus 
aprašytas nepaprastas atsitikimas su medžio
toju. M. A., kurį ištiko skaudi nelaimė, kai 
beužtaisant šautuvą įvyko eksplidzija ir 16-to 
kalibro tūtos galas pro akies sritį įsiskverbė 
giliai į smegenis. Fenomenališkai pavykusi 
prof. Zubkaus operacija ne tik kad išgelbėjo 
vargšą medžiotoją, bet, specialistų konstata
vimu, nepaliko jokių neurologinių ir psichinių 
pasekmių.

Susidomėjęs šiuo atsitikimu, Padovos uni
versiteto neurologinės ir psichinės klinikos 
direktorius prof. C. Bėrlucchi kreipėsi į prof. 
J. Zubkų, prašydamas platesnių informacijų 
apie šį retą atvejį.

Medžiagos savo mokslo darbams arba prak
tikos patarimų į prof. Zubkų taip pat yra 
kreipęsi medikai iš Suomijos ir Vokietijos (Dr. 
T. Brander - Helsinkis, Dr. M. Goldbach - Ber
lynas ir kt.).

įvykių raidos drauge su kitais tautiečiais 
atblokštas į Vokietiją, prof. Zubkus ir toliau 
neatitrūksta nuo savo pamėgtosios specialy
bės. 1944. VII. 17 — 1945. HI. 15 jis dirba 
Rostocko universiteto gerklės, nosies ir ausų 
klinikoje, stengdamasis parinkti duomenų sa
vo naujam, dar tėvynėje pradėtam, mokslo 
darbui. Klinikos direktorius prof. Steuer ben
dradarbį prof. Zubkų apibūdino kaip puikų 
savo srities mokovą, gerą asistentų mokytoją 
Ir patarėją.

1945. ni. 20 — X. 30 prof. Zubkus dirba 
Uelaeno akių ir ausų klinikoje, beveik kas
dieną operuodamas ligonis Ir turėdamas ne
paprastą pasisekimą.

Šiuo metu jo žinių bagažas ir mikli opera
toriaus ranka patarnauja saviesiems ir sveti
miesiems pacijentams iškart trijose vietose: ' 
Detmolde, Senoje ir Hamburge.
Visuomeninė veikla

Nepriklausomoje Lietuvoje prof. J. Zubkus 
aktyviai dalyvavo profesinėse medikų organi
zacijose. Vokietijoje'atsidūrus jam teko įsi
jungti į platesnės srities visuomeninį darbą.

Atgaivinęs savo veiklą, Lietuvos Raudona
sis Kryžius praėjusių metų vasarą įtraukė jį 
į vyriausiąją valdybą ir paskyrė RK įgalio
tiniu britų zonai.

Savo administraciniais gabumais, dideliu 
taktu, tolerancija ir giliu įsijautimu į dirbamo 
darbo atsakomybę, prof. Zubkus įsigijo visuo
tinį savo tautiečių palankumą, tad nenuosta
bu, kad jo gyvenamosios vietos tautiečiai ne 
ką kitą, o jį pasirinko savo atstovu į pirmąjį 
tremtinių bendruomenės atstovų suvažiavimą.
Nauja mokslo studija

Dar Lietuvoje prof. Zubkus susidomėjo 
specialiu tonsilų operavimo metodų klausimu, 
stebėjo tonsilogeninės kilmės temperatūrą 
prieš ir po operacijos ir rinko tuo klausimu 
duomenis Kaimo u-to ausų, nosies ir gerklės 
klinikoje. Dirbdamas Rostocko u-to klinikoje, 
ji« savo dar Lietuvoje pradėtai studijai pa
naudojo Ir šios klinikos duomenis.

Abiejų klinikų medžiagą susisteminęs ir 
moksliškai apdorojęs prof. Zubkus paruošė 
specialų tuo klausimu darbą anglų kalba 
„Tonsillar Temperature before and after Ton
sillectomy“. Šiame darbe statistiniais duome
nimis ir vaizdingomis diagramomis įrodyta, 
kad mūsų universiteto klinikoje tonsilų opera
cijai praktikuoti metodai nė kiek nebuvo at
silikę nuo Rostocko ir kitų klinikų mtodų.

Šis naujas darbas skirtas Londone leidžia
mam medicinos žurnalui The Journal of La
ryngology and Otology, kuriame jau 1938 m. 
buvo Išspausdintas prof. Zubkaus rašinys.

*
Didžiai gerbiamam profesoriui Dr. Juozui 

Zubkui linkime neišsemiamos energijos, svei
katos ir pasisekimo per kitą dvidešimtmetį iš
arti dar daugelį gilių vagų plačiame mokslo 
ir savo tautiečių bei visos žmonijos sveika
tingumo bare. J. P.

Nauji leidiniai
Jonas ir Adolfas Mekai, TRYS BROLIAI 

IR KITOS PASAKOS. Išleido „Giedra“ Wies- 
badene 1946 m.

Šis 40 puslapių leidinėlis susideda iš dvie
jų skyrelių. Jų pirmame telpa 11 trumpų 
vaikams įdomių pasakaičių, o antrame — tri
jų paveikslų su prologu liaudies pasakų mo
tyvais vaikams vaidinimėlis „Trys broliai“. 
Tatai sujungtos kelios pasakos ir vykusiai 
įscenizuotos: — kvailasis brolis randa laimę, 
o du gudrieji pasirodo tikrai neverti gudruo
lių vardo. Vaidinimėlis tikrai vykęs ir sce- 
ningas. Jis bus didelė parama mokykloms, 
ruošiant viešus pasirodymus, nes ligi šiol sce

Arihuro Koesilerio 
„Nulis ir begalybė"
Šio romano autorius yra iš Vengrijos kilęs 

izraelitas, iki šiol mažai kam žinomas, kaip 
rašytojas. Šiuo metu jis gyvena Londone, o 
jo romanas keliauja po visą pasaulį, išskyrus 
Sovietus, ir yra pralenkęs jau bet kokios kny
gos didžiausią tiražą. Autorius yra, palyginti, 
dar jaunas žmogus — turi apie 40 metų. Il
gą laiką jis yra gyvenęs Sovietų Rusijoje ir 
yra buvęs fanatiškas sovietinio rėžimo šali
ninkas ... ir idealistas revoliucionierius. Bet 
garsūs Zinovievo, Bucharino bei Rykovo pro
cesai taip giliai paveikė šį jauną entuziastą, 
kad jis skubiai persimetė į neapykantą ko
munizmui ir iš pagrindų suabejojo sovietinės 
revoliucijos vertybėmis. Nusivylęs sovieti
niais dievais, Koestleris pasiekė Londoną, kur 
jis galutinai paliovė tikėti sovietinę revoliu
ciją, bet pasiliko ir toliau antifašistas. Ispa
nijos pilietiniame kare jis dalyvavo, kaip 
anglų laikraščio „News Chronicle" korespon
dentas. Francui įveikus respublikonus, Koest
leris pasiliko Ispanijoje toliau įvykių stebėti, 
bet greitai buvo įtartas, apkaltintas špionažu 
ir nuteistas mirties bausme. Tik* Londonui 
įsikišus, pavyko Koestleriui išlikti gyvam ir 
atsikelti į Paryžių. Čia jis paskelbė vokiečių 
kalba knygą „Ispaniškas testamentas“. Pra
sidėjus 1939-jų metų karui, jis buvo prancūzų 
internuotas. Vėliau jam pavyko pasiekti Lon
doną, ir visą karo metą jis praleido anglų 
kariuomenėje.

Prieš keletą mėnesių jo paskelbtas roma
nas jau yra išverstas į daugelį kalbų ir turi 
nuostabų pasisekimą. Turinys šio romano yra 
šitoks: autorius pristato mums Rubachovą, 
kaip žymiausią rusų revoliucijos apaštalą, 
kaip naujos santvarkos intelektualą, labai 
užsispyrusį ir plačių idėjų žmogų. Rubacho
vas, persiėmęs naujos socialinės revoliucijos 
idealais, be paliovos galvoja apie pirmųjų ko
munistinių kongresų programas ir nuolatos 
gėrisi tų kongresų fotografijomis, kur matosi 
visa eilė barzdotų išminčių, planuojančių nau
ją pasaulio posūkį. Rubachovas žino, kad be
veik visi tie „išminčiai“ jau dabar nugalabyti 
arba gyvena kur ištrėmimuose. Netrukus ir 
Rubachovas patenka į kalbėjimą, nes nutolo 
nuo „pagrindinės linijos". Čia autorius pra
leidžia pro skaitytoją virtinę žiauriausių ka
lėjimo gyvenimo vaizdų. Rubachovas, kaip ir 
visi kiti sovietų kalėjimų „gyventojai“, pasta
tomas prieš dilemą: prisipažinti kaltu ir tuo 
patarnauti partijos prestižui arba tuoj pat be 
teismo numirti. Pirmuoju atveju jis turi pri
siimti nuduotus nusikaltimus ir paaukoti save 
partijai, kuri vėliau, kai pasieks savo galu
tinį tikslą, jį rehabilituos, įrašydama aukso 
raidėmis Rubachovo vardą tarp garbingiau
sių revoliucinonierių. Autorius, palikęs Ru
bachovą tokioje idėjų kovoje, atveda į sceną 
tardytoją Ivanovą, seną Rubachovo partinės 
ir revoliucinės veiklos draugą. Ivanovas, nors 
ir labai ištikimas partijai, nori savo draugą 
Išgelbėti, bet... vieną dieną jis sušaudomas, 
o jo vietą užimą Gliatkinas, brutalus kum
pasnapis, mažos inteligencijos ir žemų jausmų 
žmogus. Šis tardo Rubachovą ištisomis nak
timis ir dienomis, kaitindamas jo akis pro
žektoriumi. Rubachovas, beveik apakintas, 
išsekęs ir iškamuotas, prisipažįsta dėl visų 
kaltinimo punktų ir prisiima visą atsakomy
bę už niek&da jo nematytus ir negirdėtus da
lykus. Įvyksta viešas teismo posėdis, kuria
me Rubachovas „maldauja“ mirties bausmės 
už savo „nusikaltimus“. Ir teismas jį nutei
sia mirti, o minia gatvėje ir teismo salėje pa
lydi teismo sprendimą triukšmingais ploji
mais ir sveikina teismą už teisingą atpildą 
tam „niekšui“ Rubachovui, tiek daug ir to
kių piktų - nusikąltimų papildžiusiam prieš 
darbo klasę, prieš partiją ir socialistinę san
tvarką.

Tai toks yra romano „Nulis ir Begalybė“ 
turinys. Sovietai jį pavadins, aišku, pamfle
tu; mums jis atstoja realybę, mūsų pačių iš
gyventą. Toks romanas mums nesudaro nau
jenybės. Bet kodėl jį grobsto Vakarų pasau
lis? Negi jis dar nežino tai, kas tame romane 
pavaizduota? Žino, bet šiandieninis žmogus 
yra ištroškęs 'teisybės, ir todėl jis godžiai 
stveria kiekvieną puslapį ir kiekvieną eilutę, 
kuri, jo įsitikinimu, atstovauja teisybę.

Dr. Tauras

nos vaizdelių tremtyje beveik visiškai netu
rėjome. Beje, leidinėlio pasakų skyrelis iliu
struotas keturiais spalvotais piešiniais, atlik
tais V. Adamkevičiaus. Pats leidinėlis gana 
patrauklus, atspausdintas gerame rožavaipe 
popieryje.

Roland Philipps, SKILČIŲ SISTEMA. Iš
vertė psktn. B. Mantvila. Kalbą taisė Vikt 
Kamantauskas. H-ąją laidą išleido L.S.B. Va- 
dija Detmolde, 1946 m. Visiems skautams ge
rai žinoma 48 pusk knygelė, kuri savo turi
nyje apima visus skautų organizacijos vidaus 
tvarkos pagrindinius dėsnius
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Ryškiosios asmenybės
Alcide de Gasperi

Alcide de Gasperi paveikslas, kad ir kiek 
sukarikatūrintas, pakankamai aiškiai rodo, 
kad jis priklauso greičiau prekybininkų luo
mui, negu daug elegancijos reikalaujančiam 
Italijos užsienių reikalų ministrui ir ministrui 
pirmininkui. Ilga vanago nosis, giliai pasken
dusios akys, priplota kakta ir į priekį defor
muotai išmestas smakras sudaro išoriškai la
bai nesimpatišką ir labai mažai pasitikėjimo 
sukeliantį tipą..., kurs šiandien atstovauja 
stipriausią Italijos Respublikos partiją — 
krikščionių demokratų partiją (Democrazia 
Cristiana) ir kuriam tenka didelė ir sunki 
našta: išvesti Italiją iš politinio, moralinio ir 
ūkinio chaoso.

A. de Gasperi jau yra pradėjęs 66-tus me
tus, kurių didelę dalį išeikvojo politikai, ling
vistikos mokslui ir bibliografijai. Jis gimė 
„austras“, nes Trentinas tik po pirmojo pa
saulinio karo buvo prijungtas prie Italijos. 
Bet nuo tada, kai jis pradėjo suprasti, jog jis 
priklauso italų tautai, Gasperi, nieko nelauk
damas, įsijungia į judėjimus ir manifestacijas 
už jo gimtinės prijungimą prie Italijos. Stu
dentaudamas pats organizuoja trentiniečius, 
juos kursto ir moko, kaip reikia veikti ir 
skaldyti galingą Austro-Vengrijos monarchi
ją. Už tokią' iridentišką laikyseną Gasperi 
tenka „pagyventi“ kiek laiko Innsbruko ka
lėjime. Baigęs savo filologines studijas Vie

nos universitete, Gasperi grįžta į gimtąjį mie
stą ieškoti darbo... ir toliau organizuoti ita
lišką veiklą. Kaip labai pamaldus ir net da
vatkiškas katalikas, jis atkreipia dėmesį Tren- 
tino vyskupo Enolrici, kurs paveda Gasperiui 
redaguoti Trentino, antiaustrišką ir — savai- 
me aišku — prokatalikišką laikraštį. Tą dar
bą jis gana sėkmingai tėsia Seseris metus, kol 
1911 metais jį išrenka tiroliečiai... atstovu į 
Vienos parlamentą ir kartu į Landtagą Ins- 
bruko.

-1-tų metų karas visoms mažumoms davė 
progos reikalauti emancipacijos. Italų mažu
ma taip gi sugyvino savąsias aspiracijas, ku
rių. formulavime aktingai dalyvauja Gasperi. 
Kai 1917 metais susirenka Vienos parlamen
tas, tai Gasperi energingai atakuoja austrų 
vyriausybės politiką ir viešai kelia Tirolio 
italų tautinius reikalavimus. Gasperi Čia tiek 
Įsidrąsino, kad austrų vyriausybė jau buvo 
pasiryžusi pakaltinti jį priešvalstybiniu vei
kimu. Prieš pat karo galą jis pabėgo į Švei
cariją ir ten sulaukė Pietų Tirolio prijungimo 
prie Italijos. Grįžęs iš emigracijos, Gasperi 
pradeda naują savo gyvenimo periodą ir įsi
jungia į partinės politikos vingius, išaugęs į 
labai ryškią partito popolare asmepybę. Su 
šia partija Gasperi suriša savo karjerą ir per 
ją sueina į ryšius su nelaiminguoju Benito 
Musolinį. Partito popolare buvo viena iš tų, 
kuri rėmė pradžioje Musolinį ir įėjo į jo su
darytą pirmąjį kabinetą, kuriame išbuvo iki 
1923 metų. Po to, kai buvo nužudytas socia
listas Mateotti, partito popolare ir Gasperi 
„pasitraukė ant Aventino kalno“ ir mėgino 
pavaidinti opoziciją. Bet Musolinį avantiūra 
greitai pavergė italus, sulikvidavo bet kokias 
opozicijas ir suvarė į pogrindžius visus nera
muolius. Jų tarpe buvo ir Gasperi, kurs bai
gė savo pasipriešinimą garsiame Romos ka
lėjime — Regina Coeli. Nuteistas trejiems 
metams ir atlikęs bausmę, Gasperi persikelia 
gyventi į Vatikaną Pijaus XI globoje... Čia 
jis dirba Vatikano bibliotekoje ir praktiškai 
gilina savo lingvistikos studijas. Vatikano 
bibliotekoje Gasperi ypatingai susiinteresuo- 
ja Leono XIII enciklika Rerum Novarum ir 
išleidžia apie ją rimtą darbą pseudonimu Za- 
natta. Kartu nepamiršta ir negali pamiršti 
politikos. Su keliais bendradarbiais sureda
guoja krikščionių demokratų partijos doktri
ną ir rašo slaptai leidžiamam laikraščiui Po- 
polo.

1941 metai Vatikano krikščionys demokra
tai susisiekia su Romos vienminčiais ir įstei
gia savo naują partiją Democrazia Cristiana, 
kuri tuoj pat užmezga ryšį su tarptautine 
krikščionių demokratų unija, kurios tikslas 
yra organizuoti visuose kraštuose katalikiš
kas partijas kovai prieš materialistines dok
trinas. 1943 metų pradžioje krikščionių demo
kratų partijos vadovavimas pavedamas Ga- 
Bperiui. Musolinį pašalinus ir vokiečiams užė
mus visą T taliją, beveik visi krikščionių de
mokratu rartiios šefai prisiglaudžia Vatikane, 
ir čia C c perlo vadovybėje galutinai suformu

luojama politinė programa, kuri ir sudaro pa
grindą Italijos krikščionių demokratų parti
jos ideologijai.

Po Romos išlaisvinimo Gasperi įeina į Bo- 
nomi kabinetą, kaip ministras be portfelio. 
Nuo 1945 metų rudens jis vadovauja Italijai, 
būdamas ministru pirmininku. Šiuo metu, 
kai Paryžiaus konferencija „karpo“ Italijos 
sienas ir nustatinėja „Apeninų batui" ateities 
gyvenimo sąlygas, Alcide de Gasperi vaidmuo 
įgauna istorinės reikšmės. „Mano vyriausybė 
nepasirašys tokios sutarties, kuri pažeidžia 
italų tautos garbę“ — tokia formule viešai 
pasisakė Gasperi dėl Italijos ateities. Ar toji 
formulė yra protinga, parodys gyvenimas. Bet 
žinant, kad Gasperi yra ir diplomatas ir mėg
sta diplomatiją, kuri d»*žnai vartoja formules 
ne tas, kurios yra protingos, bet tas, kurios 
patinka, — galima būtų pasakyti, jog toji for
mulė tikrai patinka italams.

Gasperi per eilę metų įprato kukliai gy
venti. Ir dabar, kai jis galėtų pasivelyti dau
giau prabangų, vis tiek jis į kuklumą žiūri 
kaip į krikščionišką dorybę ir gyvena Romoje 
Via Bonifacio VIII gatvėj, penktame aukšte 
be lifto, su savo pavargusia žmona ir ketu
riomis dukromis.

Šveicarų spauda ...
(Atkelta iš 4 pusi.) 

korporavo jas į Tarybų Respublikų Sąjungą: 
jos tapo rusiškos valstybės sąjungos dalimis 
ir reta naujiena teprasmunka iš už geležinės 
sienos, kuria pasirūpino, kaip galima greičiau, 
nuleisti rusiškoji okupacija. Laikas nuo laiko, 
tiesa, paskiri Jungt. Tautų Organiz. nariai, 
maloniai prabyla, esą, jie nepripažįstą Pabal
tijo valstybių okupacijos (Amerika, Anglija).

„Tačiau šiuo metu šiuo klausimu bailiai ir 
gėdingai tylima.

„Tremtiniai pabaltijiečiai vis labiau ir la
biau būkštauja, jog jie tapsią pasaulinių vals
tybių nelaiminga auka.“

Tame pačiame straipsnyje atpasakojama 
pabaltijiečių tremtinių būklė sąjungininkų 
okupuotoje Vokietijos dalyje. Primenama 
dar ir dabar esą atsitikimų, kad rusiškieji 
komisarai turį galimybės lankytis pabėgėlių 
stovyklose. Čia kalbama apie žmonių medžio
kles, vokiečių intrigas, kuriomis norima pa
kenkti šių tremtinių garbingumui, dorovin
gumui, primetant jiems net nacių vardą ir 1.1.

Laikraštis pavaizduoja, kaip amerikiečių 
pareigūnai ne visi supranta Pabaltijo valsty
bių problemos rimtumą ir nukrypstą į klai
dingą kelią, į šunkelius, kuriuos jiems nurodo 
vokiečiai. Dažnai galvojama: „Kas nusiteikęs 
prieš rusų diktatūrą, prieš terorą ir priespau
dą, tas turįs būti būtinai nacis. Tremtiniams 
toks elgesys yra be galo skaudus, sukelia nu
sivylimo jausmus... nes jie tiek daug ken
tėjo nuo jų nekenčiamų nacių. Jie norėtų 
susilaukti bent moralinės užuojautos, savo 
nelaimingiausio gyvenimo tamsumose klai
džiojant.

Daug vietos skirta tremtinių pavyzdingai 
kultūrinei veiklai pavaizduoti, apibūdinti: 
kultūrinė veikla, organizuotumas patiems 
šveicarams statomas pavyzdžiu.

Kalbamasis straipsnis baigiamas:
„Taika ir teisingumas yra du nedąlomi da

lykai. Paskutinių metų istorija rodo garsiai 
bylojančių pavyzdžių. Reikia nepamiršti, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija ir jų tautos yra vi
siškai nekaltos dėl paskutinio nacių padegto 
karo... Deja, tos tautos po karo atsidūrė blo
gesnėje padėtyje nei italai, japonai ir vokie
čiai, kurie tikrai yra užsitarnavę blogesnio 
toleravimo ir elgsenos.

„Reikia drąsiai pasakyti, kad jeigu visos 
Europos tautos taip laikytųsi, kaip laikėsi Pa- 
baltijos tautos, neturėtumėm to viso iškęsti, 
ką teko išgyventi per pastaruosius metus, nes 
iš viso karo niekad nebūtų buvę.

Užmiršti Pabaltijiečiai
Šveicarų dienraštis „La Liberte“ Fribur

go m. leidžiamas Nr. 55 š. m. kovo 7 d. straip
snyje „Užmiršti pabaltijiečiai“ duoda istori
nių duomenų apie Lietuvą, jos rusifikaciją, 
tuo pačiu praveda analogiją su rusų carų ir 
Tarybų Sąjungos, dabartinių okupantų, gro
buoniškos ir naikinamosios politikos vykdo
mąja politine ekspansija. Čia pat atpasakota' 
lietuvių tautos kančių kelias ir naikinimo 
tragedijos siaubingumas.

Laikrašty „Die Tat“ 97 balandžio 8 d. til
po Tarybų Rusijos žemėlapis tokiu pavadini
mu: „Rusiškas buferis“.

Žemėlapy pažymėtos 1938 mt. rusiškos ir 
dabartinės sienos, be to, įtakų sferos ir jų 
sienos. Rusiškuosius buferius sudaro šios te
ritorijos. Pirmiausia Rusijos užgrobtos sritys: 
Suomijos tam tikros sritys, Estija. Latvija, 
Lietuva,' Lenkijos dalis, Rytprūsiai, Karpatų 
Rusija, Bukovina, Besarbaija ir Sachalinas. ,

Vasalines valstybes sudaro Suomija, Len
kija, Čekoslovakija, Rumunija, Bulgarija, Ju
goslavija, Mongolija, Azerbeidžanas ir T. Ru
sijos okupuotos sritys: rusų zona Vokietijoje, 
Austrija, Vengrija, Šiaurės Mandžūrija, Ko
rėja. ,

Visiškoje rusų įtakoje yra Sinking kinų 
provincija, kuri siekia iki Tibeto.

Žemėlapis rodo milžiniško masto Tarybų 
Rusijos ekspansiją ir Rusijos istorijoj nema
tytą imperializmą. Įdomu, ar tai atitinka At
lanto Chartos principus bei dvasią? Argi tik 
toks beliko > pastovios taikos laidas?

V. M.

Niurnbergo byla
K. Frhr. v. Neurath

„Hitlerio aš nepažinau, tačiau bodėjausi 
jo valdžios užgrobimo metodais. Aš nepaži
nau visų jo idėjų. Kas man buvo žinoma, iš 
dalies laikiau geru, iš dalies aštriais revo
liucijos pasireiškimais. Aktyvus Hitlerio ir 
nacionalsocialistų dalyvavimas Vokietijos po
litikoje man atrodė pavojingu ir priešingu 
vokiečių interesams“ — aiškino savo pažiū
ras buvęs iki 1938 m. Hitlerio užsienių reika
lų ministeris, vėliau Čekoslovakijos protekto
rius Konstantin Freiherr von Neurathas.

Jis, kaip ir von Papenas, Hitlerio pakvie
timą 1933 m. kancleriu laikė neišvengiama 
būtinybe, nes tuo laiku buvę tik du pasirin
kimai: nacionalistų dalyvavimas valdžioje ar
ba revoliucija. Pats von Neurathas užsienių 
politikoje siekęs Versalio sutarties revizijos 
ir buvęs priešingas Tautų Sąjungai, nes ji bu
vusi tik siekiančių išlaikyti status quo vals
tybių įrankiu. Tačiau Berlyno-Romos-Tokio 
politikai jis nepritaręs; tai buvęs Ribbentropo 
kūrinys. Apie Hitlerio ruošimąsi karui von 
Neurathas sužinojęs tik 1937 m. gale po vie
nos Hitlerio kalbos generalinio štabo kari
ninkams. Dėl to jis tuojau prašęs Hitlerį at
leisti jį iš pareigų. Tačiau, nors ir būdamas 
jau pensijoje, Austrijos prijungimo metu jis 
aktyviai dalyvauja užsienio politikoje. Čia 
von Neurathas aiškinasi, kad 1938 m. kovo 

-mėn. 11 d., esant Ribbentropui išvykus, pasi
kvietęs jį Hitleris ir pranešęs, kad tą naktį 
vokiečių kariuomenė peržengs Austrijos sie
ną. Ir von Neurathas turėjęs būti Hitleriui 
patarėju tuo metu kilusiais užsienių politikos 
klausimais. Jam teko atsakyti ir į Anglijos 
protesto notą. Į kaltinimą, kad toje notoje 
buvo klaidingai atvaizduoti įvykiai, von Neu
rathas aiškinasi, kad Hitleris jam taip esą 
tuos įvykius atvaizdavęs. Miuncheno susita
rimą von Neurathas laiko savo nuopelnu. 
Kada jis sužinojęs apie Hitlerio ketinimą pulti 
Čekoslovakiją, jis nuvykęs į Berlyną ir su 
didelėmis pastangomis įkalbėjęs Hitlerį ne
pradėti karo, bet diplomatiniu keliu sprgsti 
Sudetų problemą. Ir vėliau, kada, nežiūrint 
Miuncheno susitarimo, buvo užimta visa Če
koslovakija, Hitleris paskyręs jį Čekoslova
kijos protektoriumi dėl jo populiarumo už
sienyje, tuo norėdamas sušvelninti kilusį 
smarkų kai kurių valstybių nepasitenkinimą.

V. G.

Skauių sąskrydis...
(Atkelta iš 2 pusi.)

Šventė-sąskrydis praėjo ryžtingoje, nuo
taikingoje dvasioje. Ją organizavo ir pravedė 
pskt. V. Venckus. Tai pirmasis toks lietuvių 
skautų sąskrydis Vakarų Vokietijoje.

Sąskrydžio proga skautus ir skautes svei
kino UNRRA Team 169 Acting Director Ruth 
E. Cann: „Aš sveikinu jus, susirinkusius pas 
mus iš daugelio Vokietijos vietų. Malonu yra 
matyti tiek daug ryžtingų veidų, spindinčių 
gera nuotaika. Aš linkiu jums, savo ir visos 

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

The Twenty-Ninth Lesson —
Pradėkime nuo sakinių vertimo:

1) Gold is metal.
2) The thieves stole the whole gold.
3) I am going to school.

; i 4) He will come on Friday.
Ml 5) He was born in June.
| j 6) Father is at home.
II 7) He lives in the U.S.A.

8) I am going to leave Germany.
9) Dinner is ready.

10) Horses are useful animals.
Savaime suprantama, kad taisykles apie 

"the“ ir “a“ vortojimą iš karto įsisąmonininti 
bus sunku, bet ilgainiui, o ypačiai kai prieisi
me prie skaitymo, šios taisyklės automatiškai 
įstrigs į galvą ir nebesudarys sunkumų.

Įdomumo dėlei, kad jūsų nevargintų taip 
neįdomi gramatika — pora anekdotų. Pamė
ginkit juos paskaityti, išsiversti, na, ir progai 
pasitaikius papasakoti,’ žinoma, angliškai.

A boy asks his father the meaning of the 
word “Boss“. The father replies: “My son, 
a boss is a man who comes to the office be
fore your father when your father is late and 
comes late when your father is early.

to ask (ask) — klausti
meaning (myning) — reikšmė
word (uord) — žodis
to reply (riplai) — atsakyti
office Jofis) — raštinė, biuras
Boss (bos) yra amerikietiškas žodis ir reiš

kia: šefas, viršininkas. Pamėginkit šitą mažą 
“story“ (stori) apysaką, pasaką papasakoti sa
vo žodžiais.

Paimkime dar vieną “story“.
“Daddy“, said a little boy to his father. 

“I just have killed five flies. And two were 
gentlemen, three were ladies“. “How do you 
know this?“ asked the father. “Well“, re
plied the boy, “three were on the mirror and 
the others were round the beer-bottle“.“

Wiurzburgo UNRRA vardu, visuomet būti ti
krais skautais, neprarasti nuotaikos ir ryžtin
gumo, nes gyvenimas dar daug gali iš jūsų 
pareikalauti.“

Be to, skautus sveikino Vyriausioji Skau
tininke J. Augustaitytė-Vaičiūnienė ir Vyr. 
Skautininko pavaduotojas Stasys Jakštas. Jis 
savo sveikinime pabrėžė, kad viso pasaulio 
tautų ir mūsų skautų viltys sudėtos į JAV 
pasaulio laisvės ir taikos pastangas. Ji po 
nevilties ir vargų nušluostys ir mūsų amžinos 
Lietuvos žmonių ašaras, užgydys okupantų 
mums padarytas žaizdas. Šios pastangos ati
tiks ir šio amžiaus pradžioj pasaulio skautų 
paskelbtą artimo meilės ir broliško tautų 
bendradarbiavimo šūkį. Tikėkim, Dievas lai
mins teisingųjų pastangas, Aušros Vartų Ma
rija sukvies mus didžiajai savo žemės kūry
bai ir atgimimo maldai.

Vytautas Kasnėnas

1946 ir 1919...
(Pradžia 3 pusi.)-

grų ir dar kitų tautų. Lenkijoje buvo labai 
daug žydų, ukrainiečių, lietuvių ir kt.; Ru
munijoje — vokiečių, žydų, vengrų; Italijoje 
— vokiečių, austrų ir slavų. Tačiau ir šitomis 
tautinėmis mažumomis buvo susirūpinta — 
buvo sudaromos sutartys, teikiančios joms 
kultūrinę autonomiją. Vienu žodžiu, Versail- 
lio taikos konferencija visai pagrįstai nusi
pelnė tautų išlaisvintojų ir globotojų vardą. 
Ano meto sąlygos buvo tam visai palankios. 
Visos
didžiosios tautų pavergėjos buvo sugniužusios 
tuo laiku. Tai Austro-Vengrija, Turkija, Ru
sija ir Vokietija. Tai ir ne be reikalo pasau
lyje buvo tiek daug nuoširdžių vilčių, kad 
karų amžiai pasibaigė, kad teisingumui ir tai
kai priklauso žmonijos ateitis.

Tik vėl atsirado staigmenos. Amerika nu
sigrįžo nuo Europos — paliko ją vieną savo 
reikalų tvarkyti. Vokietijoje ir Rusijoje iš
bujojo agresingos diktatūros, siekusios panai
kinti Versaillio taikos kūrinį. Jų „darbų“ 
vaisius teks tvarkyti šių laikų taikos • konfe
rencijoms. Nors dabar turime nebe vieną, bet 
kelis „tigrus“, bet ir meška stipriai laiko savo 
letena paglemžusi mažąsias tautas. Faktinal 
tai ne taikos, bet aršaus diplomatinio karo 
konferencijos. Laukiame laisvės ir diploma
tinių idėjų pergalės. Priešingu atveju taika 
bus „užminuota“.

Skelbimas
Ateinančiais mokslo metais Dilingeno 

progimnazijoje, be V klasės, atidaroma ir VI 
klasė.

Mokiniai, gyvenantieji UNRRA-os Team 
308 globoje ir norintieji mokytis Dilingeno 
progimnazijos VI klasėje, dar gali paduoti 
prašymus progimnazijos direktoriaus vardu 
iki š. m. rugpiučio mėn. 18 d.

Dilingeno progimnazijoje mokslas prasidės 
1946 m. rugsėjo mėn. 10 d.

Direktorius'

Dvidešimt devintoji pamoka
Daddy (dedi) — tėtė, tėvelis 
just (džast) — ką tik 
to kili (kil) — užmušti, nužudyti 
fly (flai) — musė 
well (uel) — na, taigi, gerai 
mirror (miror) — veidrodis 
Ta pačia proga noriu pažymėti, kad žodžiai 

answer (anser) ir reply (riplai), nors abu reiš
kia: atsakyti, turi t. p. šiokį tokį skirtumą. 
Žodis “answer“, be atsakyti reikšmės, reiškia 
t. p. atitikti, tikti, tuo tarpu “reply" — reiškia 
atsakyti (į klausimą). Pav., ‘That answers 
our purpose“ — tai atitinka mūsų tikslą. 
“Purpose“ (pupoz) — tikslas. “On purpose“ — 
tyčia. Pav., You did it on purpose — tu tai 
tyčia padarei. “Please reply my question“ — 
prašau, atsakyk mano klausimą. “Question“ 
(kueščn) — klausimas.

Pabaigai netaisyklingi veiksmažodžiai:
1) bleed, bled, bled (blyd, blėd, blėd) — 

kraujuoti
2) blow, blew, blown (bio, blju, -bloun) — 

pusti
3) break, broke, broken (brėk, brok, broken)

— laužyti
4) bring, brought, brought (bring, brot, brot)

— atnešti
5) build, built, build (bild, bilt, bilt) — sta

tyti
6) buy, bought, bought (bai, bot, bot) — 

pirkti
7) cast, cast, cast‘(kast, kast, kast) — mesti
8) catch, cought, cought (kač, kot, kot) — 

pagauti
9) choose, chose, chosen (čūz, čoz, čozen) — 

rinkti
10) come, eame, come (kam, kėm, kam) — 

ateiti
Korektūros klaidų atitaisymas

XXVIII pamoka: 1) 37 eil. ready tariamas 
rėdi, 2) 51 eil. vietoj žodžio „kiekį“ turi 
būti „maža, mažai“.
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Padėkime studentams
susitvarkyti dokumentus

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
12. Vacius SIMANAVIČIUS, gim. 1919. VIII.

16. Kaune, baigė mokslą Kauno Jėzuitų 
Gimnazijoje 1938 m.

L.T.B. Švietimo Valdyba

Pranešimas studentams
Prancšme collegoms bei abiturientams apie 

galimybę, nors ir labai ribotą, studijuoti Tue- 
bingeno Universitete 1946/47 metų žiemos se
mestre. Suinteresuotieji prašomi paduoti Tue- 
bingeno Universiteto Rektoriaus vardu vokie
čių kalboje prašymus, kurie įteikiami Liet. 
Studentų Valdybai Tuebingene. Prie prašy
mo pridėti curriculum vitae bei išeitojo moks
lo pažymėjimą (vertimas vokiečių kalboj). 
Prašymus į medicinos fakultetą gali paduoti 
tik aukštesniųjų semestrų (klinikinių) stu
dentai, prašymai į pirmąjį semestrą visai ne
priimami.

Atkreipiame lituanistų dėmesį, kad Tue- 
bingeno Un-te veikia lituanistikos katedra, 
vedama mūsų žymiųjų profesorių Skardžiaus 
ir Salio. Prašymai paduodami kiek galint 
greičiau ir asmeniškai. Paskutinė oficiali įtei
kimo data — 1946. VHI. 15 d.

Taigi, raginame paskubėti. Žiemos seme
stras prasideda 1946. IX. 23. Liet- Stud. V-bos 
Tuebingene adresas: Tubingen, Lustnauer 
Tor 4 arba Karlstr. 11.

Lietuvių Studentų Valdyba Tuebingene

Pereinamoji stovykla 
Regensburge

Iš patikimų šaltinių yra sužinota, kad nuo 
1946 m. rugpiūčio 1 dienos, Regensburge, UN- 
RRA Team 120 bus įsteigta pereinamoji sto
vykla visiems tiems, kurie norės apsigyventi 
UNRRA-os in-jo District’o stovyklose.

DP teisėm įsigyti su teise apsigyventi UN
RRA-os stovyklose čia veiks nuolatinė ap
klausinėjimo komisija.

Visi buvusieji karo belaisviai, kurie no
rėtų įsigyti DP teises su tikslu apsigyventi 
UNRRA-os III-jo District’o stovyklų ribose, 
gali vykti tiesiai į Regensburgą, pasiimdami 
su savim gautus iš stovyklos, kurioje norėtų 
apsigyventi, vietinio komiteto ir UNRRA-os 
dalinio sutikimo raštus. Savo daiktų, pata
riama, su savim nesigabenti.

Visi kiti, kurie dabar gyvena ne UNRRA- 
os III-jo District’o ribose, prieš vykdami, turi 
pasiteirauti vietoj, ar nėra jų District’o ribo
se panašios centrinės apklausinėjimo komisi
jos ar pereinamosios stovyklos, kad nesusi
darytų nereiklingų važinėjimų ir išlaidų.

Juozas Velička,
L.R.K. įgaliotinis Regensburge

Lietuvos gimnazijų direktoriai, mokytojai, 
draugai abiturientai ir kiti asmenys, kurie 
gali paliudyti, prašomi skubiai atsiųsti žinių 
apie žemiau išvardintus studentus, kuriems 
karo metu brandos atestatai yra .žuvę. Tie 
studentai 1945-6 m. metais laikinai buvo pri
imti j vieną universitetą užsienyje, tačiau bus 
pašalinti, jei nepristatys išeitojo mokslo pa
žymėjimų. Mūsų pareiga tiems tautiečiams 
padėti.

Liudijimuose prašoma žymėti abituriento 
'vardą, pavardę, gimimo datą ir vietą, kuriais 
metais kurią gimnaziją yra baigęs ir kurių 
dalykų toje gimnazijoje mokėsi (ar mokėsi lo
tynų kalbos, kurios matematikos šakos buvo 
einamos).

Liudytojų parašai turi būti LTB organų 
patvirtinti, pažymint, kas yra liudytojas, kad 
žino liudijamą dalyką. Žinias siųsti: Švieti
mo Valdybai, (16)Wiesbaden, Litauiscbes 
Lager, Schirsteinerstr.

Studentų sąrašas:
1) Julius JODELE Prano, gim. 1927. IV. 30. 

Kaune, mokėsi Kauno IV Valst. Gimna
zijoje.

2) Juozas VOBOLEVlClUS, Juozo, gim. 1923. 
III. 6. Virbalyje, baigė Kauno Gimnaziją 
1943 m.

3) Antanas MELNIKAS, Kazimiero, gim. 
1927. I. 20. Kaune, baigė Kauno Suaug. 
Gimn. 1944. VI. 20.

4) Aleksas VILClUS, Prano, gim. 1922. V. 5. 
Brokeriuose, baigė mokslą Švėkšnoje 1943. 
VI. 15.

5) Vacius CIRONKA, Antano, gim. 1924. II. 
22 d. Mon£viliškyje, baigė mokslą Kėdai
niuose 1943. VI. 13.

8) Zigmas JAUNIUS, Zigmo, gim. 1926. I. 1. 
Žem. Naumiestyje baigė mokslą Taura
gėje 1943. VI. 6.

7) Antanas REMEIKIS, Petro, gim. 1924. I. 
24. Girdvainiuose, baigė mokslą Šilalėje 
1944. VI. 1.

8) Romanas PAUKŠTYS, Aleksandro, gim. 
1926. XI. 17. Kaune, baigė mokslą „Auš
ros“ gimnazijoje Kaune 1944. VI. 1.

9) Algirdas RADŽIŪNAS, Petro, gimn. 1924. 
X. 9. Kaune, baigė mokslą Vilniuje 1941. 
VI. 13.

10) Antanas NAUJOKAS, Mykolo, gim. 1911.
II. 13. Kalvarijoje, baigė mokslą Mari
jampolėje 1936. VI. 14.

11) Albertas LlSKUNAS, Juozo, gim. 1924. 
I. 15. Salantuose, baigė mokslą Kretin
goje 1943. VI.

Dilingeno lietuviai laimi komandiniame šachmatininkų turnyre
Rugpiūčio 3-4 d. Lauingene įvyko įdomios 

šachmatininkų rungtynės, dalyvaujant ketu
rioms komandoms: Augsburgo vokiečiai 
(Augsburgo meisteris Troger, vokiečių mei
steris Nūrnbęrg), Dilingeno apskr. vokiečiai 
(Gartner, Herringer), latvių kombinuota Gat
vių meisteris Dreibergs, Bištevinš) ir Dilin
geno lietuviai (Arlauskas, Tautvaišas). Loši
mai vyko dviejose lentose.

Rugpiūčio 3 d. pasekmės: Augsburgo vo
kiečiai — Dilingeno apskr. vokiečiai 1,5:0,5 
(Troger-Gartner 1:0, Nūrnberg-Herringer 0,5: 
0,5); Dilingeno lietuviai — latvių kombinuota 
1,5:0,5 (Arlauskas-Dreibergs 0,5:0,5, Tautvai- 
šas-Bištevinš 1:0).

Rugpiūčio 4 d. Il-me rate Augsburgo vo
kiečiai įveikė latvius 1,5:0,5 (Trbger-Dreibergs 
0,5:0,5, Nūrnberg-Bištevinš 1:0), o Dilingeno 
apskr. vokiečiai taip pat 1,5:0,5 (Arlauskas- 
Gartner 0,5:0,5, Tautvaišas-Herringer 1:0).

III-čiame rate Dilingeno lietuviai lemia
moje kovoje susitiko su favorizuojama Augs
burgo vokiečių komanda. Rungtynės baigėsi 
efektiška lietuvių pergale 2:0 (Arlauskas-Tro- 
ger 1:0). Dilingeno apskr. vokiečiai įveikė 
latvius 1,5:0,5 (Gartner-Dreibergs 0,5:0,5, Her- 
ringer-Bištevinš 1:0). Tuo būdu Dilingeno 
lietuviai, laimėdami visas trejas rungtynes, 
užėmė pirmąją vietą.

Galutinai komandos pasiskirstė šiaip: I v. 
— Dilingeno lietuviai, 5 taškai, II v. — Augs
burgo vokiečiai 3 t, III v. — Dilingeno apskr. 
vokiečiai su 2,5 t. ir IV v. — latvių kombi
nuota 1,5 t P. Tautvaišas

Tarptautinis turnyras 
Oldenburge

S. m. rugpiūčio 10-25 d. Oldenburge įvyk
sta tarptautinis turnyras, dalyvaujant stipriau
siems baltų ir vokiečių šachmatininkams. Vo
kiečius atstovauja didmelsteris Bogoliubovas, 
meisteriai Rellstab ir Brinckmann, estus — 
Sepp, latvius — Endzelins, Ozols, Rankis, 
Krumininš ir kt, lietuvius — Škėma, Ar
lauskas ir Tautvaišas.

Anglų zonos lietuvių šachmatų 
pirmenybės

S. m. liepos 12-19 d. Blomberge (Lippe) bu- 
vo pravestos anglų zonos lietuvių šachmatų 
pirmenybės. Turnyre "dalyvavo dar ir latvis 
Darzenieks, kuris, lošdamas ne konkurenci
joje, ir paėmė I vietą su 5,5 taškų (iš galimų 

7). Į II-ją vietą klek nelauktai Iškopė Sta- 
lioraįtis, laimėdamas anglų zonos lietuvių 
meisterio vardą. III-IV v. — Škėma ir Re- 
pečka po 4 t. V-VI v. — Bučys ir Jurkšaltii 
po 3 t, VII v. Mončiunskas 2,5 t Ir VIII v. —? 
Šakietis 1 t

Sportinis sąjūdis Gr. Hesepe
Šioje vienišoje, šiaurės vakarų Vokietijos 

(Meppeno apskr.) durpynų tyrumose, skęstan
čių barakų. stovykloje, pasirodo, vyksta gy
vas sportinis lietuvių gyvenimas. Hesepiečių 
lietuvių darbštumo ir atkaklumo dėka, ne tik 
suorganizuojamos žymesniųjų sporto šakų 
(krepšinio, futbolo, šachmatų ir kt.) koman
dos, bet sudaromos ir sąlygos joms pasireikšti. 
Tuo tikslu įrengiamos gražios, originaliai de
koruotos patalpos, vad. seklyčia, o nepalan
kiam terene įtaisomos puikios žaidimų aikšte
lės vaikams ir suaugusiems.

Birželio 29 ir 30 d. čia pravesta platesnio 
masto sporto šventė. Jos išvakarėse su kon
certu atsilankė Bad Segebcrgo menininkai, 
vadovaujami kompoz. prof. VI. Jakubėno.

Sportinėse varžybose buvo gražių ir įtemp
tų kovų. Krepšinyje šeimininkai hcscpiečial 
įveikė Bonuos studentus pasekme 61:22, ta
čiau studentai atsigriebė stalo tenise, laimė
dami prieš šeimininkus 5:3. Šachmatuose Gr, 
Hesepe bendra pasekme 4,5:3,5 nurungė Blom- 
bergą, kurio komandoje žaidė ir meisteri! 
Škėma. Šachmatininkų sekcijos kviečiamas, 
jis rytojaus dieną davė simultaną prieš 17 

i pajėgiausių vietinių šachmatininkų ir sulošė! 
+14, —2, = 2. Svečių dėmesio centre buvo 
futbolo rungtynės tarp Gr. Hesepe ir Olden- 
burgo lietuvių komandų. Jas pelnytai laimėjo 
oldenburgiečiai pasekme 3:1.

Tolko sportininkai laimi
Liepos 18 d. Tolko lietuvių stovyklos (Šlez- 

vigo apskr.) krepšinio, orinio ir stalo teniso 
komandos buvo nuvykusios į Bergenhuseno 
latvių stovyklą revanšo rungtynių. Revanšas 
pavyko — visas varžybas laimėjo lietuviai: 
stalo teniso 5:0, orinio — 2:1 ir krepšinio — 
75:10.

Liepos 20 d. Tolko lietuvių stovyklą aplan
kė Ekemfoerdės lietuviai sportininkai, sužaidę 
čia stalo tenisą ir krepšinį. Stalo tenisą lai
mėjo svečiai pasekme 5:4, gi krepšinyje visa 
galva pranašesni pasirodė tolkiečiai, laimė
dami susitikimą kuone „sausai“ — 42:2.

Mes ieškome savųjų
1648. Barkauskienė Uršulė, Gunzenhausen, 

Marktstr. 2, ieško Barkausko Silvestro.
1644. Motlik Linda, Osnabrūck-Haste, Am 

Schellenkamp 9, ieško Motlik Helene, 
gim. Šnellus ir vaikų Laute ir Kristei.

1646. Mikolaitytė Regina, Osterode (Harz), 
UNRRA Team 264, ieško brolio Miko- 
laičio Vlado.

1646. Venclovas Leonardas, (23) Gr. Hesepe 
Camp, Kr. Meppen/Ems, ieško giminių 
ir pažįstamų.

1647. Petkus Henrikas, (28) Gr. Hesepe Camp, 
Kr. Meppen/Ems, ieško giminių ir pa
žįstamų.

1648. Kebleris Jonas, (23) Gr. Hesepe Camp, 
Kr. Meppen/Ems, ieško Nacevičienės 
Onos, Pociūtės Anicetos, giminių ir ki
tų pažįstamų.

1649. Ruslys Vilius, Lūbeck, Geninerstr., Li
tauisches Lager, ieško tėvo Ruslio Jono.

1650. Pabrėžienė Rozalija, Braunschweig, Ro- 
salies-Kaserne, ieško vaikų: Pabrėžų 
Jono, Marijos ir Andriejaus bei Tur- 
skienės-Pakalniškaitės Onos.

1551. Butrimas Vincas, (14) Nūrtingen, Eu- 
genstr. 24, Litauisches Komitee, ieško 
brolio Butrimo Vytauto ir Jurienės Ele
nos su šeima.

1662. Mačėnas Danielius, Stuttgart-Bad Cann
statt, Wildunger Str. 75 (Student Hotel), 
ieško sesers Aleščikienės - Mačėnaitės 
Stasės ir švogeri Aleščiko Jono bei pa
žįstamų.

1668. Blažys Vladas, Lehrte, Churchill Camp, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1664. Fokas Jonas, Lehrte, Churchill Camp, 
ieško giminių bei pažįstamų.

1655. Babušiai, Walterhofen, (14) Post Kiss
legg, Kr. Wangen, bei Veser, ieško Lau- 
rinavičiūtės Lionės.

1656. Inž. Baranauskas Kazys, Wiesbaden, DP 
Camp 563, prašo atsiliepti gimines ir pa
žįstamus, ypač Klajumą Vladą.

W67. Masliauskaitė Leontina, Klagenfurt, 
Karnten (Osterreich), Weizmansdorf La
ger, Camp C, ieško Masliausko Henriko.

1668. Gružauskas Pranas-Gerulis, b. J. Wobik 
(fur Lit. P.G.), Eisenkappel. 151, Kamten 
(Osterreich), prašo atsiliepti savo moti
ną Gružauskienę Eleną ir Baltaragį Joną.

1559. Aukžemienė Klara, Watenstedt ūber 
Lebenstedt - Braunschweig, Wohnheim 
2/3, ieško sūnų Aukžemių Viktoro ir 
Andriaus su šeimomis ir kitų giminių 
bei pažįstamų.

1560. Grabauskienė-Aukžemaitė Vanda, Wa
tenstedt ūber Lebenstedt-Braunschweig, 
Wohnheim 2/3, ieško savo vyro Achoff- 
Grabausko Vladimiro, giminių bei pažį
stamų.

1561. Danielius Evaldas, (23) Kuhstedt, Kr. 
Bremervorde, ieško sūnaus Danieliaus 
Vilhelmo.

1562. Valantinai Aleksandras ir Jonas, Lū
beck, Geninerstr., Litauisches Lager, 
ieško savo žmonų Vilhelminos ir Mela
nijos su vaiskais.

1568. Nolius Jonas, Oldenburg, Wehnen, Li
tauisches Lager, ieško tėvų Nolių Igno 
Ir Onos, taip pat seserų ir brolių. ,

1564. Gelgotienė Petrutė, Oldenburg, Wehnen, 
Litauisches Lager, ieško savo vyro Gel- 
goto Juozo ir uošvių Gelgotų Juozo ir 
Apalonijos.

1565. Piečaltis Vincas, Uchte, Litauisches La
ger, ieško sūnaus Piečaičio Juozo.

1666. Vyšniauskas J., Schweinfurt, Th.-Fi- 
scher-Platz 26-6, ieško Vyšniauskaitės 
Alfredos, paimtos į Luftwaffę.

1567. Rinkevičienė - Pikšilingienė Matilda, 
Schweinfurt, Th.-Fischer-Platz 4-1, ieš
ko sūnaus Rinkevičiaus Vytauto ir duk-

• terš Rinkevičiūtės Aldonos, paimtų į 
Luftwaffę, ir Viltrakytės Aldonos.

1568. Stevinskaitė Eleonora, Schweinfurt, Fr.- 
Schubert-Str. 14a, ieško Simonaičių So
fijos ir Vytauto, Aismontienės Elenos ir 
Kasmanauskattės Elzės.

1569. Merfeldienė-Cechauskaitė Elena, Berlin- 
Zehlendorf. Teltower Damm 87/91, UN
RRA Lager, ieško savo vyro Merfeldo 
Zigmo, giminių bei pažįstamų.

1570. Šorius Antanas, Ingolstadt, Lithuanian 
Camp, UNRRA Team 121, ieško Tiškaus 
Zenono, Jaronio Henriko, Glinskio An
gelo, Kutkaus Vytauto ir 1.1

1571. Balkus Povilas, Wiesbaden, Gersdorf- 
Kaserne, DP Camp, ieško brolio Bal
kaus Vinco, Jeloveckio Vytauto ir Vai
čiūno Antano.

1572. Jasulevičiaus Juozas, Wiesbaden, Gers- 
dorf-Kaserne, DP Camp, ieško Jasule- 
vičių Jono ir Miko.

1578. Stankevičius Pranas, Frankfurt a. M.- 
Oberosel, Motor-Fabrik 3461 th Mam 
Čo, ieško savo žmonos Eugenijos su vai
kais ir Matulevičienės Liudos.

1574. Dūda Jonas, (21) Meerbeck, Kr. Stadt
hagen (Hannover), 135 DP Camp, ieško 
Dūdos Jono, s. Jono.

1575. Varenbergas Jonas, Borghorst (Westf.), 
Altenberger Str. 6a, ieško giminių ir pa
žįstamų.

1576. Kitra Petras, Borghorst (Westf.), Alten
berger Str. 6a, ieško brolių Kitr.. Leono, 
Valerijono ir Povilo, puseserės Kutrai
tės Valės ir pažįstamų.

švogerio Jeroševičiaus Juozo. Žinančiui 
prašoma rašyti Kunickui Broniui, Neu
mūnster, EHndorfer Lager.

5. Brožaitis Juozas, (23) Seedorf-Zeven, 
DP Baltisches Lager, Litauische Post, 
ieško žmonos Brožaitienės Martos, švo
gerio Hartungo Juno, sesers Plaušinio* 
nes Elenos ir švogerio Kožikio Prano,

1597. Titlius Andrius, (23) Seedorf-Zeven, DP 
Baltisches Lager, ieško giminių ir pa
žįstamų.

1598. Greičiūnaitė Jadvyga, Ottersweier, Kr, 
Buhl (Baden), Friedhofstr. 201, Franzb- 
siese Zone, ieško Saunoro Stasio.

1599. Domeika V., Landshut, Lehbūhlstr. 5, 
ieško sūnaus Domeikos Jono. Žinančiui 
jo likimą prašoma atsiliepti.

1600. Blauzdavičienė Monika, Kassel-Ober- 
zwehren, Mattenberg-Lager, ieško dr. 
Pabrokų šeimos.

Valentina Maceikonytė (Dillingen/D., Li
tauisches Lager) paliudijimo reikalu prašo at
siliepti buv. jos Kybartų gimnazijos mo
kytojus: p. Mickevičiūtę, p. S. Smerauską ir 
p. Pupių arba žinančiuosius nurodyti adre
sus.

Skelbimas
Skubiai reikalingas lietuvis raidžių rinkė

jas, galįs dirbti linotipu ir kitomis spaustuvė! 
mašinomis. Dėl apsigyvenimo sąlygų ir atly
ginimo prašome rašyti arba atvykti vietoj® 
susitarti bei susipažinti.

Leidykla „ATŽALYNAS“ 
(14a) Weilheim-Teck

nadėka
Noerdlingeno Lietuvių Stovyklos Va

dovybei už nuoširdų priėmimą š. m. liepoi 
28 d. mūsų koncerto proga Noerdlingene nuo
širdžiai dėkojame.

J. Starkos Dilingeno vyrų choras

1577. Leknius Juozas, Eickelborn ūber Lipp- ' 
stadt, Res.-Laz. Haus F, ieško brolio 
Petro.

$578. Kun. Pragulbickas J., (21b) Arnsberg, 
Waldlager, ieško brolio gyd. Pragulbicko 
Sllvos ir pažįstamų.

1579. Ancevičius Vaclovas, Augsburg-Hoch- . 
feld, Litauisches Lager, ieško Capkaus- 
kaitės-Ivinskienės Zofijos ir Capkaus- 
kaltės Jadvygos.

1580. Stankus-Stankevičius Viktoras-Antanas, 
(13a) Ansbach, Hindenburg-Kaseme, ieš
ko Barausko-Barbaravičiaus Vlado.

1581. Stankus-Stankevičius Viktoras-Antanas, 
(13a) Ansbach, Hindenburg-Kaseme, Li
tauisches Lager, ieško Stankevičiaus 
Henriko.

1582. Juodgalvis Adolfas, (14) Biberach/Riss, 
Hohfeldweg 2, ieško brolio Juodgalvio 
Broniaus.

1583. Kuprevičius Liudas, Ansbach, Hinden
burg-Kaseme, Litauisches Lager, ieško 
Baltrušaitytės Ernos.

1584. Rainikevičienė Uršulė, (13b) Kempten, 
Litauisches Lager, „Vytautas“, ieško sa
vo vyro Rainikevičiaus Juozo, sūnų Rai
ni k e vi čių Kęstučio ir Juozo, Markevi
čienės Adelės ir sesers Žvirblienės Apo
lonijos.

1585. Kas žino kur gyvena p. Bačytė Domicė
lė, 1945 m. gyvenusi Vokietijoje, Kr. 
Viechtach, prašomas pranešti šiuo adre
su: (13a) Weissenburg, Niederhoferstr.
12, UNRRA Team 555 p. I. Rutenfelds.

1586. Skvireckas Karolis, (23) Huntlosen i. Ol
denburg, British DP Hospital Station 3, 
Z. 12, ieško giminių ir pažįstamų.

1587. Račiūnas Pranas, Augsburg-Hochfeld 
9/32, Litauisches Lager, ieško Pernara- 
vičiaus Broniaus su šeima ir agr. Že
maičio Vlado.

1588. Juodvalkio Petras, Scheinfeld (Mfr.), 
Schloss Schwarzenberg, ieško brolio 
Juodvalkio Antano ir pažįstamų.

1589. Žinantieji likimą, Rakauskaičių Onos ir 
Elenos prašomi pranešti Rakauskui Juo
zui, (16) Wiesbaden, ' Gers'dorfkaseme, 
F Pol.

1590. Žilinskas Antanas, Neustadt (Holst), U- 
Bat. Schule, Litauisches Lager, ieško 
Urbonavičienės Elz. ir kitų pažįstamų.

1591. Stankevičius Pranas, Hanau a. M., Li
tauisches Lager, ieško dukters Stanke
vičiūtės Onos.

1592. Cigas Jurgis, Hanau a. M., Litauisches 
Lager, ieško sūnaus Cigo Kosto.

1593. Žurauskas Juozas, Neumunster, Elin- 
dorfer Lager, ieško draugų bei pažį
stamų.

1594. Kunickis Bronius, Neumūnster, Elindor- 
fer Lager, ieško giminių bei pažįstamų.

1595. Paulauskas Juozas, gyv. Anglijoj, ieško*
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Iš amerikiečių lietuvių spaudos
Šauksmas iš Sibiro

„Naujienos" 136 nr. paskelbė laišką, at
klydusį į JAV iš Sibiro; Laiške 1941 m. bir
želio 14-17 d. d. tremtinė lietuvė šaukiasi į 
savo dėdę, vieną čikagietį lietuvį, pagalbos, 
kartu gana atvirai pavaizduodama gyvenimo 
sąlygas, kuriose dabar gyvena lietuviai trem
tiniai Sibire. Esmingiausias laiško vietas per
sispausdiname ištisai: „... 1927 m. ištekėjau 
už J. P. 1928 m. mes pirkom dvaro centrą, 
1929 m. jame įsteigėm prad. mokyklą ir joje 
12 metų mokytojavau (viso mokytojavau 21 
m.). Mano vyras ūkininkavo, ir taip kamavo- 
mės, kol mus išlaisvino visų mylimas Didysis 
Stalinas. 1941 m. birželio 14 d. visą mūsų tur
tą konfiskavo, suėmė ir išvežė j^ano vyrą į 
Krasnojarsko lagerį, o mane į Altajaus kraš
tą. 1942 m. išvežė į šiaurę, kur ir dabar gy
venu.

Mano vyras po ilgų kančių lageryj mirė. 
Lai būna jam lengva Krasnojarsko žemelė. 
Likau vienui viena senatvėj, be sveikatos, vi
sų apleista, svetimoj šalyj. 1943 m. sirgau 
„Cinga“, likau amžinas invalidas. Kitokį dar
bą dirbti negaliu, tai sargauju. Uždirbu 230 
rbl. mėn. Sunkus mano gyvenimas, negaliu 
aprašyti, daugiausia po 18-20 vai. dirbu pa
roj, kad tik galėčiau duonos nusipirkti.

Brangus dėde, padėkit man vargšei, be
jėgei grįžti į tėvynę nors numirti. Pas mus 
daug lietuvių gavo leidimus ... grįžti Lietu
von. Mano leidimu nėra kam rūpintis. Sesuo 
Ona rūpinasi savo dukra, kuri yra Altajaus 
krašte. Dėde, būkit toks geras, pasiuskit ma
no adresą broliui Petrui, gal jis man padės. 
Taip nenorėčia mirti ledų saloj. Dėde, rašy
kit, kaip sveikata. Kaip jūs dabar gyvenate? 
Pas mus žiema apie 10 mėn. Šaltis 50-60°. 
Šunimis mes važinėjam. Dovanokit, už tokio 
turinio laišką. Atsiprašau, neturiu nei popie
riaus nei voko. Aš lauksiu atsakymo" ir 1.1.

Prie' laiško „Naujienos“ nepridėjo jokių 
komentarų.

Skautai remia skautus
„Naujienos“ birželio 10 d. numeryj prane

ša, jog Boy Scouts of America (JAV skautų 
organizacija) reikalų vedėjas Ėlbert K. Fret
well neseniai padaręs pranešimą, jog visoje 
Ąmerikoje šiuo metu skautai vykdo platų va
jų tremtiniams skautams Europoje paremti.

Įvairios žinios
Pasaulinė kronika

• Gen. de Gaulle savo kalboje neseniai pa
reiškė, kad tarp Anglijos ir Prancūzijos būtų 
sudaryta stipri sąjunga, kuri galėtų išbalan
suoti pasaulio jėgas, nes šiuo metu dominuo
jančios dvi didelės galybės — Amerika ir Ru
sija. Jis taip pat reikalavo Ruhro sritį pavesti 
tarptautinei kontrolei, o Saaro kraštą inkor
poruoti į Prancūziją.
• AP iš Vašingtono praneša, kad Britanija, 
Kanada ir JAValstybės sutiko, kad UNRRA- 
os darbas būtų užbaigtas iki 1947 m. balan
džio 1 dienos.
• Pranešama, kad Prancūzija pradeda iš
montuoti vokiečių pramonės įmones, kurios 
buvo jai numatytos reparacijoms. Dauguma 
tokių Įmonių esą amerikiečių zonoje.
• Amerikoje leidžiami laikraščiai bus lai
svai pardavinėjami Vokietijoje.
• Gcn Franco kviečia užsieniečius aplan
kyti Ispaniją ir Įsitikinti, ką jo rėžimas yra 
tenai atlikęs. Tai pabrėžė jis viešai kalbėda
mas į minią apie Sovietų Sąjungą ir komu
nizmą. Anksčiau jų tikraisiais vardais nemi
nėdavo. bet nurodydavo kraštą, kurį visi ži
ną, tačiau biją minėti jo vardą.
• Kinijos komunistų vadas pareiškė, kad 
Rusija turinti atstatyti Mandžūrijos pramo
nę, kurios mašinas ji išgabenusi. Kinijos ko
munistai esą savo krašto patriotai, nieko ben
dra neturį su Rusijos komunistais. Komuni
stai būsią patenkinti, jei Sovietai grąžinsią 
mašinas, kurių vertė siekianti 2 milijonus do
lerių, arba jie pareikalausią iš Rusijos repa
racijų.
• Planuojama pagaminti 100 naujų raketų, 
su kuriomis norima pasiekti apie 130 mylių 
stratosferos aukštį.
• Britų darbo partijos delegacija, vadovau
jama prof. Harold Laski, atvyko į Sovietų Są
jungą.
• Italija numato padidinti dieninę duonos 
norma iki 250 g ir mėnesinę makaronų iki 
200 g. Ligšiolinės tų produktų normos buvo 
duonos 200 g dienai ir makaronų 500 g mė
nesiui.
• Sovietų užs. reikalų ministeris V. Molo
tovas Paryžiuje vėl iškėlė Ispanijos Franco 
rėžimo keitimo klausimą. Jis pareiškė, kad 
„laisvę mylinčios pasaulio tautos“ pasisakys 
prieš fašizmą. Mūsų supratimu, pasaulio tau
tos turėtų pasisakyti ne tik prieš fašizmą, bet 
ir prieš bet kurią diktatūrą, kuri milijonus 
žmonių laiko pavergusi.
• Per Švediją vis dar lekia raketos. Liepos 
mėn. jų pralėkę apie 500. Stebėjimo vietovės 
neskelbiamo*. Spėjama, kad jos leidžiamos 
iš Sovietų Karelijos ar Petsamo srities į Bal
tijos "kairyčių krantą. Įstaigos atsfsako pa
teikti įfl k«ftų komentarų. , 

Ta proga jis jau yra pranešęs tremtinių lietu
vių skautų veikėjui V. Čepui* jog dalis šiame 
vajuje surinktų daiktų bus persiųsta ir lietu
viams skautams, dabar esantiems ištremtyje.

A. Griciaus laiškas „Vienybei"
Grįžęs iš Lietuvos amerikiečių lietuvių ko

munistų vadas Antanas Bimba mitinguose ir 
spaudoje išgyrė žinomąjį feljetonistą ir žur
nalistą Augustiną Gricių, kaip lietuvį, mokė
jusį suprasti laiko dvasią ir politiškai persi
orientuoti, iš ko dabar esą tiek daug naudos 
socialistinei tėvynei. „Naujienos“ nurodo, jog 
A. Griciaus persilaužimas yra vispusiškai įdo
mus, o ypač tuo, jog jis įvyko ištrėmime, Si
bire. Dar 1941 m. A. Gricius atsiuntė laišką 
„Vienybės“ bendradarbiams iš Sibiro, kuria
me tarp kitko rašė: „Mane su šeima atvežė 
į šiaurės kiaulių ūkį. Sunku pas mus su val
giu. Nė vienas duonos trupinėlis nepalieka 
ant žemės. Vietos gyventojai labai tamsiomis 
spalvomis piešia žiemą, o mes kaip tik tetu
rime vasarinius drabužius."

A. Griciui pasirinkimų buvo nedaug. Dar 
tą pačią žiemą jis buvo parvežtas į Maskvą, 
o pavasarį jau kalbėjo per Maskvos radiją.

Išvažiuoja daug, bet maža grįžta
„Naujienos“ birželio 14 d. — „Šį laišką iš 

Lietuvos gavo čikagiečiai p. Cukurai. Jis ra
šytas 1946 m. gegužės 1 d.: Brangūs draugai 
p. p. Cukurai, Jūsų laišką gavau. Labai dė
koju, kad jūs neužmiršote. Labai mes džiau
giamės, kad jūs gerai gyvenate ir esate sveiki.

Aš gyvenu pusėtinai... Dirbu ūkyje. Ma
no vyras Antanas buvo išvažiavęs darbams 
į tolimą šiaurę ir ten liepos mėnesį mirė. Iš 
mūsų į tą kraštą yra daug išvažiavimų, bet 
mažai grįžta gyvų. Gavau laišką iš N. Ji ir
gi šiaurėje. Jos vyras mirė gruodžio 26 d. 
Ji gyvena su dviem vaikais... Mūsų gimi
nėlės yra tik ... (pavardes laikraštis išleidęs 
dėl žinomų sumetimų), o kitų nežinom, kur 
jie yra.

Alkiškių liko tik griuvėsiai. Iš viso kai
mo liko tik trys pastatai. Žmonių irgi yra dar 
mažai grįžusių. Gavau laišką iš Krumino, iš 
Amerikos. Jis klausia apie savo gimines, bet 
aš dar nieko apie juos nežinau. Sako, kad 
neseniai grįžo iš užfrontės, ūkis yra griuvė
siuose.“

• Sovietų Sąjunga paleido du JAV karinin
kus, kurie buvo sulaikyti š. m. liepos 4 d. 
Berlyne, rusų zonoje. Vienas jų yra kap. Co
bin, gimęs Lietuvoje ir 1914 m. išvykęs | Ame
riką. Rusų NKVD pulkininkas pareiškęs, jog 
kap. Cobin laikomas rusų piliečių ir busiąs 
grąžintas į Rusiją.
• Amerikiečiai užimtoje Vokietijos zonoje 
pieną gaus iš Danijos. Numatoma jo gauti 
750.000 1 per savaitę.
o Berlyne MG personalas bus apmokytas 
vartoti šaunamus ginklus ir vėliau, neišski
riant nė moterų, jais aprūpintas. Pulk. How
ley pareiškęs, jog okupacinė kariuomenė tu
rinti būti pasiruošusi visokiems netikėtumams, 
o Kinijoje užpuldinėjami JAV jūrininkai.
© Apie 30.000 italų pareiškė norą išvykti iš 
uosto Pola ir Istrijos pusiasalio, persikeliant 
gyventi Italijon. Savo tėviškes paliekantiems 
italams sąjungininkų įstaigos pažadėjo viso
keriopą paramą.
© F. H. La Guardia, vyr. UNRRA-os direk
torius, Vienoje pareiškė, jog jis patyrinėsiąs, 
ar Austrijoje, rusų zonoje, visa vietos gamyba 
panaudojama tautos reikalams ir krašto at
statymui ir kuri jos dalis nueinanti į šalį. 
Spaudos atstovams buvo pareikšta, kad UN
RRA-os stebėtojams neduodama pilnos lai
svės Įeiti Į rusų zoną.
• Gen. Dwight D. Eisenhoweris išdirbo ka
riuomenei planą tautai apsiginti nuo puolimo 
atominėmis bombomis, vairuojamų raketų ir 
oro desantų. Savo aplinkraštyje vyr. kariuo
menės štabo viršininkas nurodo kariuomenei, 
kad ji būtų pasiruošusi tautą ginti nuo oro ar 
jūros desantų.
© 5O’/o šeimų JAValstybėse uždirba per me
tus 2.000 dolerių arba dar mažiau; iš dešimties 
šeimų tik viena uždirba nuo 4.000 iki 7.500 
dol. ir tik viena iš 33 ar 34 šeimų uždirba 
daugiau kaip 7.500 dol. metuose.
© Vengrijoje, priėmus naują metrikacijos 
įstatymą, labai smarkiai padidėjo skyrybų 
skaičius, nes pagal naująjį Įstatymą skyrybos 
atliekamos labai greit. Katalikai labai prieši
nosi tokiam įstatymui, tačiau tai nieko ne
gelbėjo.
• Reuteris praneša, kad bulgarų tėvynės
fronto tautinis komitetas yra numatęs spalių 
27 d. įvykdyti Bulgarijos parlamento rinki
mus. Rugsėjo 8 d. bulgarų tauta plebiscito 
keliu būsianti atsiklausta dėl Bulgarijos pas
kelbimo respublika. •
• Tass praneša, kad š. m. gruodžio 8 d. Bel
grade šaukiamas slavų tautų kongresas, ku
riame dalyvaus Sovietų Sąjungos, Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Bulgarijos ir Jugoslavijos at
stovai.
• Graikijoje labai dažnai įvyksta susirėmi
mų tarp vyriausybės policijos ir ginkluotų 
kairiųjų bandų.

• Sąryšy su anksčiau paskelbtu socialdemo
kratų partijos pareigūno Herman Loewenthal 
dingimu Berlyne sovietinė komendantūra pra
nešė, kad minimas pareigūnas ne „dingęs“, 
bet kaip aktyvus Gestapo agentas karinių 
įstaigų esąs areštuotas.
• Trys amerikiečiai civiliai tarnautojai, kaip 
informuoja AP, esą atšaukti į Ameriką, ka
dangi jie vedė vokietes, nors tai esą pagal vei
kiančius nuostatus uždrausta. Jų vedybos bu
vusios išaiškintos, kada jie paprašę leidimų 
savo žmonoms pergabenti į Ameriką.
• Nuo sausio mėn. Berlyne U.S. zonoje bu
vo areštuota 365 rusai, kurie būdavo perduo
dami Sovietų įstaigoms.
• La Guardia labai puola maisto vagis, ku
rie iš Triesto uosto išvogė UNRRA-os maistą, 
skirtą Jugoslavijai, Vengrijai, Austrijai ir Če
koslovakijai. Pavogto maisto kiekis vertina
mas milijonais dolerių.
• Kinijos komunistai prisipažino, kad jie 
kovėsi su JAV jūrininkais. Komunistai atsi
sakė perduoti Harbiną kinų vyriausybės ka
riuomenei.
• JAV senato karo .reikalams komiteto pir
mininkas E. D. Thomas reikalauja krašto gy
nimo programos, pagal kurią būtų 1) apsau
gota JAV vadovavimas technikoje ir moksle, 
2) realizuota nauja mobilizacijos tvarka karo 
metui ir 3) koordinuotos tautinė ir Jungtinių 
Tautų karinės pajėgos. Visos tautos turinčios 
biologinius ir cheminius ginklus, kurių efek
tyvumas nesąs nė susapnuotas.

Indijos kariuomenė vėl prie Irano
AP ir New Delhi praneša, kad Indijos ka

riuomenė esanti pasiųsta į Basrą britų intere
sams apsaugoti. Vyriausybės pranešime sa
koma, kad šis judėjimas padarytas tam, kad 
galima būtų apsaugoti, jei iškiltų reikalas, 
indų, britų ir arabų gyvybes ir kad būtų ap
saugoti indų ir britų interesai pietinėje Per
sijoje.

■ Pietinėje Persijoje — Irane esą nemaža 
indų dirbančių naftos gamyboje ir Indija pri
klausanti nuo šių gyvybinių naftos išteklių, 
sako spaudos komunikatas.

Pasirodo, kad jei yra reikalas, kariuomenė 
vėl gali būti grąžinta, iš kur buvo pasitrau
kusi.

Lenkijoje nepasitenkinimas Varšuvos 
vyriausybe

Pagal žurnalisto Hunter pranešimą iš Len
kijos, aiškėja, kad visas Lenkijos kraštas nu
sistatęs prieš esamą Varšuvos vyriausybę. Jis 
rašo, kad daugelyje miestų esančios kariuo
menės įgulos, visa tauta bijanti esamos ad
ministracijos ir jos nekenčianti. Ją palaikanti 
tik rusų paruošta saugumo policija. Karas 
prasidėjęs nuo raudonosios armijos įžengimo 
į kraštą. Padėtis esanti labai išryškėjusi — 
pogrindžio veikimo kariuomenę sudarą kai
miečiai, darbininkai ir kt. Dabartinis karas 
jiems esąs svarbesnis, negu buvęs vokiečių 
okupacijos metu, nes tada juos rėmę sąjungi
ninkai ir jiems buvę aišku, kad karą laimė
sią sąjungininkai, o lenkams būsianti suteikta 
nepriklausomybė. Dabar Lenkija viena pati 
kovojanti dėl laisvės, negaudama jokios pa
ramos iš savo buvusių talkininkų, su kuriais 
bendrai buvo kovota dėl bendrojo labo. Kova 
būsianti tęsiama, iki Lenkija būsianti atsta
tyta laisva, nes laisva ir stipri Lenkija esanti 
reikalinga ateities taikai kaip siena prieš rusų 
agresiją.

Protėvių žemės rusifikacija
Anglijoj išeinąs „Išeivių Draugas“ liepos 

5 d. Nr. 27 rašo:
„Vietoj tremiamų iš Lietuvos ir iš Vilniaus 

repatrijuotų lenkų, iš tolimų T. Rusijos kam
pų gabenami į Lietuvą rusai. Į Vilnių tokių 
kolonistų jau atgabenta net 40.000 Kauno m.
— 20.000. Yra jų pilna Šiauliuose, Panevėžy 
ir kt. miestuose. Mažesniuose m. kolonizaci
ja neina taip sėkmingai, kadangi tam kliudo 
rimtai išsiplėtusi partizaninė veikla. Taip pat 
paleidžiami iš' raudonosios armijos kareiviai 
irgi paliekami gyventi Lietuvoje ir Estijoje. 
Jiem čia duodama įvairių lengvatų, parama. 
Įdomu, kad tokie naujakuriai gauna naujus 
dokumentus, kuriuose įrašoma lietuviška pa
vardė: jie laikomi pilnateisiais lietuviais. Taip 
auga „lietuvių“ kiekis Tarybinėje Lietuvoje. 
Tokių rusų kolonistų lietuvinimas turi tikslą 
parodyti užsieniui „lietuvių“ valią, jeigu, ka
da įvyktų kokie rinkimai. Daugumas įstaigų 
vadovaujamos rusų, kurių pavardės irgi su
lietuvintos. Jau didesnė dalis liaudies komi- 1 
sarų „sulietuvėjo“ arba „susilietuvino“, nors 
visi žino, kad jie yra tikri rusai. Lietuviai 
komisarai palaipsniui iškrenta, kaip nereika
lingi. Štai Vaišnora išstumtas ir suimtas. 
Girdzijauskas irgi išstumtas, kalbama apie 
suėmimą. Taip pat kalbama apie švietimo 
ministerio Žiugždos panašų likimą, nors Šis 
vis dar labai „stengiasi“.“

Dunojaus baseinas...
(Pradžia 1 pusi.)

diržą žiauriai sugriautas gražusis Budapeštas
— jo gyventojai dar ne taip seniai tenkinosi 
vos 556 kai. O kur infliacija, prisiėmusi visus 
rekordus — štai ministerio pirmininko algos 
pakanka įsigyti cukraus kg. Šiam kraštui, 
ypač vaikams ir ligoniams, reikia pirmoje ei
lėje eiti į pagalbą — šaukiasi šveicarų lai
kraštis.

Tuo tarpu sovietai, pav. Chatilovas „I«- 
viestija“ dienrašty, visiškai nemano, kad Du-

Ar galima Vokietijos - 
Rusijos sąjunga?

Po to, kai Rusijos užs. reik, ministeris M. 
Molotovas Paryžiaus konferencijoje išdėstė 
Kremliaus politiką Vokietijos atžvilgiu, Ame
rikoje iškilo didelis nepasitikėjimas Sovietų 
užmačiomis.

Po Molotovo pareiškimo Amerikos spau
doje pasipylė eilė rimtų publicistų straipsnių, 
kurie nurodinėjo, jog Sovietų Sąjunga sie
kianti visą Vokietiją sovietizuoti ir kad ji no
rinti sudaryti sąjungą su atgaivinta ir mili
tarizuota Vokietija, šito siekdama, Sovietų 
Sąjunga galinti net Lenkijos dalį, kurią su
daro buvusios Vokietijos sritys — Silezija, 
Pomeranija ir Rytprūsiai, grąžinti „draugiš
kai“ Vokietijai. '

Į šį klausimą atsakymą mėgina duoti „Dai
ly Mail“ korespondentas Donald Bell. Jis abe
joja, ar galėtų tokie dalykai įvyktu Potsdamo 
konferencijoje pats Stalinas užsispyręs rei
kalavęs, jog 10-12 milijonų vokiečių būtų iš
kraustyta iš rytinių Vokietijos sričių. Pri
skyrimas Lenkijai rytinių Vokietijos sričių 
buvęs pirmas žingsnis, kad galima būtų atei
tyje padaryti priešingai, rašo „Daily Mail“. 
Bet dabar, padarius tokius masinius žmonių 
perkraustymus, atrodo negalimas žingsnis 
atgal. t

Korespondentas mano, kad tokios prielai
dos daromos Amerikos visuomenėje esančios 
negalimos, nes į Vokietijos tuščias sritis at- 
kraustyta lenkų masės. Be to, šios sienos pri
pažintos Lenkijoje pravesto referendumo, o 
kas už tai nebalsavo, tas buvo apšauktas fa
šistu ar valstybės priešu. Toliau jis mini, 
kad Varšuvos komunistinė vyriausybė, tam
priai susirišusi su Maskva, būtų negalėjusi 
įtraukti sienų klausimo į referendumą, jei tai 
Maskvai būtų nepatikę.

„Daily Mail“ nurodo, jog sovietai nori 
užimtas sritis pasilaikyti -sau ant visados ir 
todėl siekia saugumo ir reparacijų. Pagal So
vietų norus, geriausia saugumo priemonė bū
tų atsiekta tada, kai visa Vokietija būtų so- 
vietizuota. Bet ponai Stalinas ir Molotovas 
gerai žiną, rašo „Daily Mail“, jog be karo su 
Anglija ir Amerika jie to atsiekti negalės. 
Tad esąs paskutinis dalykas, ko jie nori.

Antroji geresnė priemonė esanti toji, jog 
Vokietija būtų padaryta nepavojinga, denaci- 
fikuojant visas zonas ir sudarant kompromi
sinę vyriausybę visam kraštui.

Sovietai nori apsaugoti Ruhro kraštą nuo 
vakarų bloko. Jiems nepatinka federalinė 
Vokietija, nes tuo būdu Ruhro kraštas būtų 
Anglijos globoje.

Dabar, kodėl rusai nori pirmiausia suda
ryti politinę centrinę administraciją, o nenori 
ūkinio vientisumo?

Tai esanti visai paprasta priežastis. Jei 
esamos zonų sienos atsidarytų, tai, kaip sako 
„Daily Mail“, visi „buržujai“ iš rusų zonos 
persigabentų į -vakarų zonas savo turto tiek, 
kiek galėtų. Rusų zona liktų tuščia, be ma
šinų, be priemonių, be žaliavų, jei tik būtų 
kas nenacionalizuota.

Taip pat svarbus faktorius esą reparaci
jos, kurių Sovietai reikalauja iš Vokietijos 
net iki 10 milijardų dolerių. Jos reikalingos 
Sovietų 5 metų planui įgyvendinti.

Sovietai tikėjosi gauti iš Amerikos 6 mi
lijardų dolerių paskolos, bet iki šiol jos ne
gavo. O ji labai reikalinga Rusijai atstatyti.

Šie „Daily Mail“ samprotavimai turi raci
jos. Tačiau, mums žinant Sovietų siekimus, 
jiems nieko nėra negalima. Jei bus reikalas, 
tai 12 milijonų atkraustys atgal.

no j aus srities problemas padės išspręsti lab
darybės pastangos. Fašizmas, štai kas sugrio
vęs draugingo ekonominio bendradarbiavimo 
ryšius šioje Europos daly. Dunojus — pastebi 
Chatilovas — tai natūralūs ir gyvybingas Du
nojaus valstybių ryšys. Šioji didžioji Europos 
upė turinti begalinę reikšmę ypač Čekoslova
kijai, Vengrijai ir Austrijai. Ir, remdamasis 
istorijos patyrimais, sovietų žurnalistas pa
reiškia: norint užtikrinti Europos pietryčių 
ekonominę raidą, vienas dalykas reikalingas: 
sutrukdyti kiekvieną užsienio kišimąsi, kuris 
kenkiąs visų Dunojaus tautų nepriklausomy
bės atgijimui.

Pažymėjęs, kad TSRS esanti tauta, grąži
nusi 150 laivų Jugoslavijai, 30 — Čekoslova
kijai ir keletą dešimčių laivų sovietų-vengrų 
ir sovietų-rumunų bendrovėms, Chatilovas 
pasisako, esą, Sovietų Sąjunga visai nesanti 
atsakinga už didelę ūkinę krizę Dunojaus ba
seine ir pati padėjusi įvairioms Dunojaus 
valstybėms, joms pasiųsdama maisto produk
tų. „Izviestijos“, sovietų vyriausybės organas, 
baigdamas savo straipsnį stato tokį klausimą 
— kodėl stengiamasi apjuodinti TSRS politi
ką Dunojaus problemose? O gal, jis mano, 
čia einąs reikalas apie Dunojaus problemos 
pavertimą į patogų prekybos objektą. Bet esą 
aišku, Įprastu tonu pats atsako sovietų žur
nalistas, kad toks problemos sprendimas su
interesuotoms šalims esąs visiškai atmestinas. 
Tiek sovietų dienraštis — mums, aišku, tenka 
palaukti taikos konferencijos sprendimų — 
patirsime, ar žydrasis (bent dainoje) Dunojus 
taps uždara satelitinių valstybių upe ar tarp
tautine arterija, kuria plauks, išbadėjusių gy
ventojų labui, kviečiais ir kitomis gėrybėmis 
pakrauti įvairių kraštų laivai.

Diplomaticus
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