
Įpareigojimas 
ir atsakingumas

Stebint Trečiojo Reicho įvykius paskuti
niais metais, mums vis labiau darėsi nesu
prantama, kaip vokiečių tautoj, kuri savo lai
ku buvo labai tvarkinga, darbšti ir įgyvendi
nusi geriausią bei tobuliausią teiseną, kur 
kiekvienam piliečiui buvo sudaryta galimybė 
tiesos ieškoti ir rasti, teisė pasidarė iš karto 
visiška iliuzija ir įsigalėjo žiauriausias sau
valiavimas. Toks pakitimas įvyko ne dėl to, 
kad vokiečiai būtų iš esmės netekę teisingu
mo jausmo. Taip nebuvo. Jie tik per daug 
pasitikėjo savo vadovybe, perdavė jai visą 
galią ir pasidarė pasyvūs, patingėjo aktyviai 
dalyvauti savo likimo vairavime, kol iš karto 
pasijuto surištomis rankomis, užčiaupta bur
na. Jie pasijuto esą tokioje būklėje, kurioje 
buvo pavojinga pasisakyti prieš valdžią už
grobusius galiūnus. Norėdami pasirinkti ma
žesnį nemalonumą, jie sutiko vilktis unifor
mas, stoti rikiuotėn ir net dingojosi laimingi, 
kada kiti už juos galvojo ir veikė. Jų sąžinė 
apsiramino dar labiau, kada reikalai bent'iš 
vienos pusės klojosi gerai. Tada jie jau ne
besiryžo spirtis prieš savo valdovus, nors 
daug dalykų jiems nebepatiko. Taip jie buvo 
nuvesti iki visiško moralinio ir materialinio 
bankroto. Ta Vokietijos tragedija verčia ir 
mus giliau pamąstyti.

Savo tarpe pasižvalgę, pastebime panašių 
reiškinių pradų. Sunkūs pergyvenimai ir ne
aiški padėtis jaučiamai pažeidė mūsų vidujinį 
tvirtumą, iškreipė kai kuriuos etinius požiū
rius. Atsidūrę sunkioje būklėje, dažnai at
sistojame prieš klausimus, kurie sunkiai 
sprendžiasi dėl priežasčių, ne nuo mūsų pa
reinančių. Jei reikia kas atlikti, ištenkame 
Žmones, vadovybę, įpareigojame juos ir tegu 
jie rūpinasi. Mes juk tam juos išrinkome, kad 
jie mūsų -reikalais rūpintųsi, mus gerai atsto
vautų ir mums iškovotų pirmąsias vietas. 
Taip manant palengvėja širdis, nes, ačiū Die
vui, mūsų pareigas perėmė kiti ir mes gali
me ramiai gyventi. Jei įpareigotieji padarys 
negerai, mes juos atstatysime ir rinksime ki
tus. Suprantama, kad toks būdas atskiram 
asmeniui yra visų patogiausias.

Nesveikų reiškinių pastebime ir rinktųjų 
pareigūnų tarpe. Jie sutinka būti renkami, — 
malonu, kada visuomenė pareiškia pasitikėji
mą. Kada priseina užimti pareigas ir jas'vyk
dyti, prasideda visoki atsikalbinėjimai dėl to, 
kad tos pareigos yra sunkios ir nemalonios 
garbės pareigos, nesurištos su atitinkamomis 
gėrybėmis. Susirinkimuose pareikšti sumany
mai nueina niekais, nes dažniausia tik maža 
dalis tikrai pareigingų žmonių rimtai imasi 
darbo, o dalis sumanymų būna neapgalvota, 
kartais visiškai neįmanoma įvykdyti.

Dažnai keli žmonės turi ant savo pečių iš
nešti visą darbo naštą.- Tame glūdi mūsų or
ganizacinė silpnybė. Tiems, kurie dirba, krau
nama dar daugiau, o kiti iš jų tik juokiasi, 
išvedžioja: už tai jiems vis vien niekas nedė
kos, tik dar išplūs, išpeiks! Gaila, kad taip 
yra. Dėl to dalis tikrai vertingų asmenų su
silaiko nuo vieęo visuomeninio darbo. Turi
me pripažinti, kad tų savo pareigūnų, ku
riuos įpareigojome mūsų reikalus tvarkyti, 
neremiame ganėtinai ir dažnai jiems darbą 
dar pasunkiname. Nereikėtų pamiršti, kad jų 
darbui sąlygos yra nepaprastai sunkios. Jiems 
reikia nemaža keliauti, o kokios kelionės są
lygos — visi žino. Dažnai atsitinka, kad pa
reigūnas, atvykęs svarbiu reikalu, neranda 
vietos pernakvoti, jei atsitiktinai nesusiranda 
pažįstamo, kuris jo pasigailėtų. Kitas reika
las su maistu, jo kartu vežtis negalima. Ne
suradus pažįstamų, jam tenka parą ir daugiau 
būti kelyje nevalgiusiam. Tai menkas malo
numas. Kaltinti dėl to negalima atskirų as
menų; čia iš dalies kaltos aplinkybės, nepa
lankios sąlygos, bet iš dalies ir mūsų pačių 
apsileidimas. Atvykus į stovyklą po darbo 
laiko, kas dažniausiai atsitinka, jau nebesu- 
gaus tų žmonių, kurie galėtų suteikti nakvy
nę ir maistą. Svetimus žmones prašyti nepa
togu ir pagaliau negalima reikalauti, kad 
kiekvienas gyventojas iš gaunamos normos 
dar maitintų žmogų, kurio jis nematė ir ku
ris jam tiesioginiai nereikalingas.

Kitais atvejais vėl pareigūnai savo parei
gose jaučiasi taip smagiai, kad jokiu būdu 
nebesutinka jų perleisti kitam, nors visuo
menė to reikalauja. Per tą laiką, kada ben
druomenė nesidomėjo jų darbu, kuiSs buvo 
sėkmingas ir atitiko bendruomenės reikalus, 
pareigūnai taip įsitvirtino, įsigyveno, įsigijo 
draugų, rėmėjų, kad jau nebesileidžia į kal
bas. Jie tvarkosi taip, kaip jiems patinka ir 
dažnai su bendruomenei skirtu turtu elgiasi 
taip, kad jiems ir jų draugams rėmėjams

(Nukelta į 8 pust)

Tarptautinė padėtis vis neaiški
Paryžiuje daug kalbama - maža nuveikiama

Taikos konferencijoje darbai vyksta labai 
lėtu tempu. Per dvi savaites vos tepasisekė 
susitarti dėl balsavimo procedūros, pagal ku
rią priimti nutarimai tiek 2/3 balsų tiek pa
prasta dauguma bus patiekti! keturiems už
sienių reikalų ministeriams galutinai pasisa
kyti. Šis klausimas konferencijoje buvo la
bai gyvai diskutuojamas, neapsėjo ir be prie
kaištų. Molotovas priminė apie vakarų blo
ką, nukreiptą prieš Sovietų Sąjungą. Į tai 
Byrnes atsakė, kad nesą galima vadinti susi
blokavusiomis tautomis, jeigu jos nesutinka 
su Sovietų S-gos pasiūlymu. Toliau Bymes 
pabrėžė, jog

„Tos tautos, kurios savo sūnus siuntė į 
užjūrį kariauti, turinčios turėti teisę 
taikos sudaryme.**

Jis taip pat atmetė priekaištą, padarytą toms 
tautoms, kurios šių teisių sau reikalauja, jog 
jos ruošiančios tretįjį pasaulinį karą.

„Jau praėjo daugiau kaip metai, kai mūsų 
žmonės karą laimėjo, sako Byrnės. „Jie kar
tu dirbo, kartu kovojo ir kartu mirė. Mes, 
sąjunginiai kraštai, turime parodyti, jog mes 
esame verti mūsų sūnų ir dukrų. Ir taikos 
sudaryme turime būti skatinami noro taiką 
sudaryti." Toliau Byrnes klausia, kodėl šioms 
tautoms, kurios karą laimėjo, turi būti gin
čijama teisė dalyvauti taikos sudaryme?

Molotovo kalbą Bymes pavadino „pikta ir 
lengvabūdiška“. Ir kada Bymes kalba bu
vusi rusų vertėjo išversta, Molotovo pirštai 
groję ant kelių.

Užbaigus šį klausimą, buvo prieita prie 
taikos sutarčių projektų svarstymo. Pirmiau
sia buvo leista pasisakyti Italijos delegaci
jos pirmininkui ir Italijos rūinisteriui prem
jerui Alcide de Gasperi. Jis paminėjo, kad 
Italija dvejis metus kovojo sąjungininkų pu
sėje ir kad ji turėjusi per tą laiką 100.000 
aukų. Dėl Triesto, Venezia Giulia ir Italijos 
kolonijų nutarimai, de Gasperi pareiškė, esą 
neteisingi.

Po Italijos atstovo pareiškimo, žodį gavo 
Jugoslavijos vicepremjeras E. Kardelj. Jis 
pareiškė, kad Italijos atstovo argumentai esą 
neteisingi ir kad Italija savo ekspansiją esan
ti nukreipusi į Jugoslaviją.

Italijos klausimu norėjo kalbėti Višinskis 
ir kiti, bet prieš tokias kalbas pasisakė Bri
tanijos atstovas, jog tokios kalbos plenume 
tik užvilkinančios laiką. Kalboms ir diskusi
joms esanti vieta komisijose. Tačiau vėliau 
kalbėjo Molotovas, Abisinijos ir Graikijos at-

stovai. Molotovo kalba buvo panaši į Jugo
slavijos atstovo pareiškimus.

Nauji konferencijos dalyviai
Jugoslavija buvo iškėlusi Albanijos priė

mimo į taikos konferenciją konsultatyvinių 
narių klausimą. Graikijos atstovas tokiam 
žygiui pasipriešino, nurodydamas, jog Alba
nija dalyvavusi kare prieš Graikiją. Ir kada 
Kardelj buvo pareiškęs, jog Graikija buvo 
pasiūliusi Albaniją pasidalyti, tai Graikijos 
atstovas, nors jam ir nebuvo leista kalbėti, iš 
vietos paneigė šį priekaištą.

Byrnes pasiūlė atskirai Albanijos klausi
mo nesvarstyti, bet prijungti kartu Meksi
kos, Kubos ir Egipto pareiškimus. Pirmadie
nio posėdžiuose ir buvo.šis klausimas — nau
jų narių priėmimas — išspręstas ta prasme, 
jog dabar Albanija, Meksika, Kuba Ir Egip
tas dalyvaus taikos konferencijoje nariais ste
bėtojais; jie neturės balsavimo teisės komi
sijose.

Tenka pastebėti, kad taikos konferenci
joje nuomonių skirtumai dalijosi į dvi gru
pes, kurios išplaukia ne iš noro sudaryti vie
ną bloką prieš kitą, kaip rusai teigia, bet iš 
bendrų siekimų, bendros kultūros ir demo
kratiškų principų, kurie labai griežtai skiriasi 
nuo Sovietų Sąjungos ir jos globoje esančių 
okupuotų kraštų demokratijos koncepcijos. 
Štai dėl šitos priežasties susigrupavimas vyk
sta savaimingai, ji ir jungia laisvę mylinčias 
tautas į atskirą grupę.

Montreux pakto pakeitimas
Kaip žinoma, pagal 1936 metais sudarytą 

Montreux paktą, Dardanelų sąsiaurio gynyba 
buvo pavesta Turkijai. Potsdamo konferen
cijoj rusai buvo iškėlę vėl Dardanelų klausi
mą persvarstyti ir buvo prieita susitarimo, 
jog tuo klausimu kalbasi su Turkija kiekvie
na suinteresuota šalis atskirai.

Iki paskutinio momento beveik nebuvo ži
noma, kas tuo reikalu bus ką padaręs. Rug
pjūčio 11 d. per Londono radiją buvo pa
reikšta, jog nė viena didžiųjų valstybių ne
pareiškė jokio pageidavimo Dardanelų klau
simu ir todėl sudarytasis Montreux paktas 
pasilieka galioje ir toliau. Tačiau rugpiūčio 
12 d. buvo jau priešingai pasakyta, būtent: 
Sovietai įteikė notą Turkijai dėl Montreux 
pakto ir kad skubos keliu Turkijos kabinetas 
gautą sovietų notą studijuojąs.

Paskutinėmis žiniomis sovietai paprašė

Laisvė - amerikiečių, sovietų ir britų akimis
Laisvė — dažnai šių dienų spaudoje sutin

kama sąvoką, kaip ją suprasti, kaip ji atrodo 
teorijoje ir praktikoje — tai įdomūs klausi
mai ir jie įvairių kraštų politikų bei spaudos 
vyrų svarstomi skirtingai. Šiuo požiūriu ypač 
įdomios dviejų pasaulių — sovietiškojo ir 
anglo-saksų nuomonės. Jos aiškiai susiduria. 
Prancūzų politikos reikalų savaitraštis „La 
Tribūne de Nations“ viename savo paskuti
niųjų n-rių patiekia, pgL JAV spaudą, ir mū
sų visuomenei neabejotinai įdomių nuomonių 
apie tai, kaip laisvę supranta JAV ir TSRS 
spaudos žmonės.

Žymusis sovietų rašytojas Ilija Erenburg 
porą mėnesių neseniai lankėsi JAV-se. Savo 
įspūdžius jis papasakojo United Press agen
tūrai ir juos pakartojo visa amerikiečių spau
da. Štai kai kurios sovietų rašytojo nuomo
nės apie JAV gyvenimą:

Esą, sunku suprasti Ameriką. Naujorke 
jis matęs cigarų dėžutę, kuri kaštavo 200 do
lerių, gi Missisipi deltoje jis sutikęs šeimą iš 
8 žmonių, 200 dolerių uždirbančią per metus. 
Kalbėdamas apie laisvę JAy ir TSRS, jis štai 
ką patyręs: Tennesee esą uždrausta dėstyti 
Darvino teoriją, sovietus gi draudžiama va
ryti antisemitinę propagandą (pats Erenburg 
— žydas — Dipl.). Jis taip pat primena, kad 
amerikiečiai buvę nepatenkinti dėl jugoslavų 
rinkimų — kam, girdi, buvusiems vokiečių 
bendradarbiams atimta rinkimų teisė. Tuo 
tarpu, esą, Missisipi štate pusei gyventojų ne
buvo leista balsuoti. Jis čia klausia — kas 
geriau: atimti rinkimų teisę juodos sąžinės 
ar juodos odos žmogui? Pareiškęs pasigėrė
jimą JAV technika ir pažanga, Erenburg pe
reina prie amerikiečių-sovietų santykių ir ne
laukdamas puola JAV spaudos laikyseną. Per 
du pastaruosius mėnesius antisovietiškoji JAV 

Turkijos vyriausybę, kad ji sutiktų, jog Dar
danelų ir Bosforo sąsiaurius galėtų ginti abu 
kraštai bendrai. Kaip Turkija pasielgs, dar 
neaišku.

1945 m. kovo mėn. Rusija buvo nutraukusi 
su Turkija draugiškumo paktą, o tų pačių 
metų birželio 22 dieną Vinogradovas, rusų pa
siuntinys Turkijoje, pasiūlęs sudaryti naują 
sutartį, jei Turkija sutiksianti su šiomis są
lygomis:

1) Rusijai grąžinti Karšo, Artvino ir Ar- 
dahano sritis,

2) užpuolimo atveju suteikti bazes,
3) revizuoti Mpntreux paktą.
Čia vėl matome nepastovumą ir tam tikrą 

vandens drumstimą.

Kinija vis nerami
Gautomis žiniomis Kinijoje nesutariama 

dėl ginklų paliaubų ir dėl taikos. Gen. G. C. 
Maršallis, specialusis pasiuntinys Kinijai, pa
reiškė, jog Kinijoje sudaryti taiką nesą gali
ma. Dėtos pastangos sutaikyti komunistus su 
Generalisimu Cangkaišeku nepasisekė ir tą 
nepasisekimą jis jau skelbia. Taigi Kinija ir 
toliau negali rengtis taikos gyvenimui ir kar
tu visoje tolimųjų kraštų srityje įneša diso
nansą.

Tenka pridurti nesutarimą dėl vieningo 
Vokietijos ūkio atstatymo, dėl Austrijos vy
riausybės nacionalizavimo įmonų, dėl kurių 
sovietai buvo sušaukę 4 Kontrolės Tarybą ir 
kuri pasisakė prieš rusų reikalavimą. Atseit, 
Austrijos vyriausybės nacionalizacijos paskel
bimui Amerikos, Britanijos ir Prancūzijos at
stovai pritarė, o Sovietai dėl to pareiškė, kad 
jie pasilieka sau teisę imtis reikalingų prie
monių, jeigu jų interesai būsią Austrijoje pa
žeisti.

Nesiklosto reikalai nei Jugoslavijos pa- 
š’ęnyje nei Berlyno Kontrolės taryboje. Ties 
Jugoslavijos teritorija buvo naikintuvų pri
verstas nutūpti amerikiečių lėktuvas. Dėl tų 
skraidymų vyksta aiškinimai.

Nemažiau svarbūs įvykiai dedasi Irake, 
prie Irano sienos, kur britai buvo pasiimtą 
karių dalinius Indijos interesų saugoti.

Reikšmingas faktas yra tas, kad Švedija 
tapo raketų bandymų lauku. Švedijos karo 
pareigūnai jau visai neabejoja, kad Švedija 
yra naudojama reguliarių vairuojamų raketų 
lauku.

Tai žiupsny s faktų, kurie rodo, jog tarp
tautinė padėtis labai neaiški, labai miglota.

spaudos kampanija yra taip padidėjusi, kad 
jis būtų Ameriką apleidęs šu pykčio ir įtūži
mo jausmu, jei ją būtų jis pažinęs tik iš pa
čios spaudos. Amerikiečių tauta nenori karo 
— tvirtina Erenburg. Tikrumoje nesą didelių 
priešingumų tarp abiejų kraštų interesų. Abu 
kraštus skiria nebent „rūkų uždanga“, sklei
džiama žmonių, dirbančių dėl 3-jo pasaulinio 
karo.

JAV spauda į Erenburgo pareiškimus yra 
gyvai atsiliepusi. „New-York Herold Tribū
ne“ šį pareiškimą laiko reikšmingu ir svei
kina siekimus pasikeisti atvirom nuomonėm 
tarp dviejų kraštų. Dienraštis čia nurodo, kad 
paprastai yra lengviau pastebėti krislą savo 
kaimyno akyje, kaip savo akyje baslį. Esą, 
sovietų rašytojas turėjęs puikią progą pažinti 
JAV kraštą ir patirti gyventojų jam reiškia
mus simpatijos jausmus, nepaisant tų trūku
mų, kuriuos jis pastebėjęs amerikiečių gyve
nime. Esą, pastebi JAV dienraštis, amerikie
čių dauguma pritaria Erenburgo nepasitenki
nimui dėl tų gandų apie naujojo karo gali
mybes, gandų, skleidžiamų tiek JAV tiek ki
tuose kraštuose. Vis dėlto esanti netiesa tas 
svečio tvirtinimas, būk tuos gandus sukėlusi 
JAV spauda. Visų priešingumų atsakomybę 
negalima esą suversti , ant kai kurių ameri
kiečių žurnalistų pečių. Deja, — nurodo dien
raštis, — pažiūrų nesutarimai tarp abiejų vy
riausybių yra žymiai gilesni ir labiau kom
plikuoti, negu mano ponas Erenburg. Tačiau 
bazė bendradarbiavimui ir sutarimui esanti 
taip pat tvirta. <'

Nurodęs amerikiečių pageidavimus, kad 
sovietų spaudoje pasirodytų amerikiečių žur
nalistų įspūdžiai iš Sov. Rusijos, tiek pat kri
tiški ir draugiški kaip ir Erenburgo įspūdžiai 
iš JAV, amerikiečių dienraštis baigia pagei-

davimu, kad tarp abiejų kraštų rastų dau
giau vietos pasikeitimai intelektualais ir po
litikais — esą, tik tuo atveju neturėtų dirvos 
pasireikšti žmonės, svajoją apie trečiąjį karą.

O ką apie laisvę kalba kitų kraštų spau
da? Anglų pažiūras čia nušviečia belgų lai
kraštis „L’Occident“. Jis konstatuoja, kad pa
sauly tėra viena valstybė, kurioje žmogus at
virai gali pasisakyti esąs fašistu ir tik viena 
yra valstybė, kurioje laisvai gali veikti fa
šistų partija. Tai kraštas, 1940 m. vienas at
silaikęs prieš fašistines galybes — Didž. Bri
tanija. Joje fašistų partija gali tiek pat rei
kalauti globos prieš prievartą, kaip ir darbie- 
čiai, ir gali turėti tokias pat rinkimines teises. 
Tiesa, anglų Mosley’aus fašistai karo metu 
buvo varžomi, tačiau ne dėl to, kad jie sim
patizuotų fašistiniam režimui, bet dėl jų nu
sistatymo prieš karo tęsimą. Laikraštis pri
mena ir tokį atsitikimą: britų radijo'komen
tatorių, buvusį vokiečių tarnyboje, Joyce (va
dinamąjį lordu Hav-Hav) pasmerkus mirti, 
reporteriai pastebėję 40 juodai apsirengusių 
vyrų, kurie pasveikinę nuteistąjį — niekas jų 
nesulaikęs. Esą, britų fašizmą galima būtų 
palyginti su ledų kalnu jūroje — virš van
dens kyšo keli dantuoti gabalai. Tačiau tik 
šešios dešimtosios „kalno“, būdamos pasinė- 
rusios po vandeniu, sudarančios solidų bloką. 
Šiuo metu atsigauna imperinio fašizmo są
junga ir atsiranda net nauja britų fašistų gru
pė, kuri pasivadinsianti Tautiniu Frontu. Jo 
programoje nėra antisemitizmo, be to, atvirai 
nekritikuojami ir demokratinės vyriausybės 
principai. Aplamai gi, darbiečių vyriausybė 
žiūri į visą šį judėjimą su ta pačia džentel
meniška laikysena, kaip įprasta eiliniam 
anglui. Diplomaticus
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Lietuvių gyvenimas

Švabų žemėj
Ant didžiojo kelio

Pusiakelėje tarp Štutgarto ir Tiubingeno, 
galima sakyti, ant amerikiečių-prancūzų oku
pacinių zonų sienos, prie sriauniojo Nekaro 
stovi apšepęs švabiškas miesčiukas — Nur
tingen. Sitam taigi miestukyje ir įsikūrę virė 
400 lietuviškųjų dūšių. Pirmieji kolonijos pio
nieriai pereitą rudenį atvyko iš Geislingeno, 
Gmiundo ir Baknango, o juos sekė vis nauji 
būriai naujakūrių, mėginusių čia įkelti savo 
koją, kas vieniems sunkiau, kitiems lengviau 
vyko. „Sąrašai uždaryti“, — skelbė pirmasis 
stovyklos vadovas; „Priėmimas į stovyklą 
uždraustas“, — dėstė pastarojo įpėdinis; „Dėl 
patalpų stokos negalime priimti“, — kalba 
šiandieninis komiteto pirmininkas I. Grigaliū
nas „mėginantiems laimę“ piliečiams.

Nežiūrint tačiau į „uždarytuosius sąrašus“, ■ 
lietuvių kolonija vis didėja. Kodėl taip žmo
nės spraudžiasi į šią koloniją? O gi štai: gy
venama privačiuose butuose gana laisvai — 
nedaugiau po du žmones kambaryje. Malo
nus prieteliau, kuris apgriautose kareivinėse 
guli ant kietų narų, čemodaną po galva pa
sikišęs, manau, su mielu noru išmainytum sa
vo gūžtelę į plačią švabišką lovą su švabiškom 
duknom. Taigi. O, be to, ir pats miestukas 
stovi ant didžiojo kelio: Štutgartas, Tiubin
genas, Miunchenas, Frankfurtas ir kiti pas
viečiai iš čia patogiausiai pasiekiami. O kad 
šiandien lietuviai tapo didžiausiais keliaunin
kais. tai ši aplinkybė taip pat turi didelės 
reikšmės. O kokiais reikalais reikaliukais ke
liauja — negi čia aiškinsi?

Technika žygiuoja
Iš pat pirmųjų dienų niurtingeniečiai kaž

kodėl metėsi į techniškuosius mokslus. Pra
dėjo šoferių kursus, vėliau įsteigė braižytojų 
kursus, po to elektros ir radijo mechanikų, 
pagaliau apsisprendė: jei čiupt, tai drūtai, — 
ir nutarė įsteigti technikos mokyklą. Ką čia 
terliotis su visokiais kurseliais...

Šoferių kursai gegužės mėn. išleido pir
mąją laidą su diplomais, šiuo metu prie eg
zaminų stovi antroji laida, o kam to mažai 
— knibinėjasi kolonijos garaže po motorų 
dalis, iš trijų senų automobilių subūdavoja 
vieną naują, atsieit, ruošiasi automechanikais 
ta7'"

— aižyto j ai, po trijų mėnesių darbo tru
putį nubirėję, taip pat baigė visokias pro
jekcijas: vienas projektuoja tabako piaustymo 
mašinėlę, kitas — konservų dėžučių atidary
mo mašinėlę, o visi drauge — kaip daugiau 
„suprojektuoti“ tabako ir konservų...

Technikos mokykla — dėmesio centre. Tu
rint UNRRA-os paramą, ir organizacija leng
vesnė: mokinių bendrabučiui gauta naujos 
patalpos, išrūpinta dirbtuvės, apgyvendinta 
dalis mokytojų ir kt. O prašymų į mokyklą — 
nuo Liubeko ir Bodeno, iš Bavarijos ir Šva- 
bijos, nuo Frankfurto ir Hamburgo, — plau
kė tokia daugybė, kokios ir patys organiza
toriai nelaukė. Mokykla pradėjo veikti bir
želio pabaigoje.

Visos šitos technikos mokslų priešakyje 
stovi nenuilstąs jų įkvėpėjas ir organizatorius 
Dr. inž. M. Baublys; jam priklauso visų kur
santų ir technikos mokyklos mokinių padėka.

prie Nekaro
Ne mokyklai, bet gyvenimui

Nereikia manyti, kad Niurtingenas — tai 
jam vien „techniškoji“ kolonija. Esama čia ir 
kitokių švietimo įstaigų. Pirmoje eilėje švie
čia erdviuose rūmuose aštuonklasė gimnazi- 
ja, kuri liepos mėn. baigė pirmuosius mokslo 
metus. Įsikūrusi sausio pradžioje, gimnazija 
sutraukė gausų jaunuomenės būrį iš plačios 
apylinkės. Gimnazijai vadovauja dir. Daniu- 
sevičius.

Pradžios mokykla mokslo metus jau baigė 
ir atostogauja, tuo tarpu vaikų darželis „moks
lus“ tęsia visu įkarščiu ir ruošiasi gyvenimui. 
O gyventi žada jie ilgai, kas matyti ir iš jų 
pasisakymų:

Šimtą metų aš gyvensiu, 
šimtą metų nepasensių; 
kat mane pralenkt bandys- 
kalakutas ar gaidys?

Tai tiek apie jaunimą. O senimas? Tas 
taipogi nenuobodžiauja. Moteriškės kruopš
čiai karpo, siuva ir vėl ardo įvairiausias me
džiagas, atsieit, siuvėjų kursus lanko. Buvo 
užsigeidusios ir „modistėmis“ tapti, tačiau po 
kurio laiko, skrybėlių negavus, entuziazmas 
atslūgo.

„Universitetas“ taip pat veikia, paskaitos 
vyksta kas savaitę, nes švietimo vadovas Dr. 
J. Grinius apsukriai sukasi, surasdamas įvai
riausius paskaitininkus įvairiausioms temoms. 
Įdomu temos? Prašau: rašyt. B. Rutkūnas 
„Valios reikšmė gyvenime“, dipl. ekon. K. Pa- 
žemėnas „Ekonominės doktrinos“ ir „Grūdai, 
jų priežiūra ir apdirbimas“, Dr. A. Maceina 
„Naujojo amžiaus ženklai“, Dr. geofiz. P. Ma
žeika „Baltijos jūra ir jos erdvė“, inž. R. Ša
tas „Radaras“, prof. Dr. Z. Ivinskis „Mūsų 
praeities rūpesčiai ir Lietuvos nepriklauso
mybė“, Dr. J. Girnius „Rytų ir Vakarų demo
kratija“, Dr. M. Alseikaitė-Gimbutienė „Mū
sų protėvių pažiūros į mirtį ir sielą“. Be viso 
to, kas savaitę įvyksta dar ir politinės apžval
gos pranešimai.

Pabaigai visų mokslų tenka dar paminėti, 
kaip mados dalyką, anglų kalbos kursus.

Devintoji stovyklos „galybė“
Kokia ten galybė šiandienykštė spauda: 

nei parašysi, ką norėsi, nei apsimoka, — dirb
si dienas rotatoriniais dažais išsitėpliojęs, kei
si cigarečių normalias ir papildomas normas 
į popietį, matricas ir dažus, o skaitytojas vis- 
tiek sakys, kad spausdinta spekuliacija už
siiminėji. Tačiau perčės’ jau sunkūs buvo 
spaudos keliai, nepalengvėjo jie ir ištremtyje.

Taigi, ir Niurtingene spauda kruta. Pra
dėta buvo nuo „Lietuvio“ — dienos žinių, vė
liau išleista ir tebeleidžiama stambesnės apim
ties „Apžvalga“ (išėjo 2 kartu per mėn., ank
sčiau — 3, dabar 3 kartus savaitėje, spausdi
nama spaustuvėje); „Lietuvį“ numarinus, 
leidžiama radijo ir vidaus žinių biuletenis 
„Mūsų Informacija“; išleista keletas numerių 
gražiai iliustruoto sienlaikraščio „Svetimoj 
Padangėj“; pasirodė sieksninio formato (ti
krai!) jumoro extra leidinys „Naktinė Tele
grama“, o balandžio pirmosios proga paleista 
plačiai į svietą jumoristinis „Dievo Paukšte
lis“.

(Nukelta į 6 pusi.)

EREI BURGAS
• S. m. liepos 6 d. Ixeiburge lankėsi BLF 
pirmininkas kun. dr. Končius, kuris, nors ir 
susirgdamas, turėjo pasikalbėjimą einamai
siais reikalais su komitetu, studentų atstovy
be ir kt. asmenimis. Išvykdamas per vietos 
kleboną kun. Petrėną perdavė linkėjimų ko
lonijos nariams ir apgailestavo, kad dėl ligos 
ir kitų priežasčių negali čia ilgiau užtrukti.
• Prof. Jonyno vadovaujamoji Aukštoji Dai
lės Mokykla yra pilnoje organizacijos stadi
joje. Kol kas ji įsikūrusi vienoje vietovėje 
prie Šveicarijos sienos, o vėliau bus perkelta 
į Freiburgą. Kiekvieną dieną iš amerikiečių 
ir anglų zonų atvyksta vis nauji studentai.
KEMPTENAS •
• Lietuvių stovykloje gautas UNRRA-os 
raštas, kuriuo skatinama kruopščiai mokytis 
anglų kalbos -ir pažadama visokeriopa pagal
ba. Anglų kalbos kursai suaugusiems liepos 
mėnesį baigė pirmuosius mokslo metus. Kur
sus lankė per 100 klausytojų, suskirstytų į 7 
grupes. Kursų lektoriai: Briedis, Daukantas, 
Daugėla (kursų vedėjas), Valiukas. Po trum
pos pertraukėlės kursai pradėjo naujus mok
slo metus.
• „Maironio“ vardo lietuvių gimnazija 
Kemptene tęsia darbą. Antrais mokslo me
tais gimnazija lanko 63 berniukai ir 60 mer
gaičių.
• Dariaus ir Girėno minėjimo dienai pritai
kintą paskaitą skaitė pulk. Tautvilas, muz. 
Armono vedamas vyrų choras padainavo, o 
suruošta 4 komandų krepšinio turnyrą lai
mėjo vietos „Šarūnas“.
• Apie Kempteno liet, ansamblio gastroles 
Mittenwalde tenykštė UNRRA-os vadovybė 
gražiais pagyrimo žodžiais. Kempteniečiai, 
vedami P. Armono, davė 2 koncertus išvie- 
tintiems.
• Z. Puzinauskas vyr. YMCA vadovybės pa
skirtas organizacijos atstovu Augsburgo, 
Memmingeno, Kaufbeureno, Fuesseno ir 
Kempteno D.P. stovykloms.
• Prie Kempteno sporto skyriaus įsteigta 
vandens sporto sekcija suruošė plaukimo ir 
skęstančių gelbėjimo kursus jaunimui iki 16 
m. Kursus lanko 57 lietuviai ir 6 amerikiečių 
vaikai. Vadovauja inž. Riauba.
• „Šarūno“ krepšininkai besirevanšuojančią 
estų rinktinę liepos 28 d. paklupdė 83:36.
• Kemptene įsisteigė kooperatyvinė bendro
vė „Gintaras“. K. Da.

Lietuviai Šveicarijos Alpių papėdėje
Senas istorinis miestas (Konstancos Kon- 

ciliumas 1414-1418 m.; Jono Huso nuteisimas) 
guli ant didžiulio Bodeno ežero kranto, visiš
kai prisišliedamas prie Šveicarijos miestelio 
Kreuzlingen’o.

Būdamas vienas iš didesnių Badenijos 
krašto kultūros bei mokslo centrų (po Karls
ruhe’s, Mannheimo, Freiburgo, Heidelbergo) 
Konstanco miestas gali dargi pasigirti ir re
tai laimingu, tik nedaugeliui Vokietijos mie
stų skirtu likimu, būti visai nuo karo nenu
kentėjusiam.

Kaip beveik visur vakarų zonose, taip ir 
čia, bene tolimiausiame pietų-vakarų Vokie
tijos kampelyje (Prancūzų zona), prisiglaudė 
ir nedidelis lietuvių būrelis. Konstancos lie
tuvių kolonija yra labai mažutė, gal net Vien

OBERKASSELIS (Siegkreis)
Vykstantieji anglų okupacinėje zonoje kai 

kurių stovyklų pergrupavimai neaplenkė ir 
Oberkasselio. Iki šiam laikui ramiai gyvenu
sius lietuvius, estus, latvius ir jugoslavus pa
lietė kraustymosi rykštė.

Oberkasselio patalpas teko užleisti Bonnos 
universiteto DP studentijai, kuri anksčiau gy
veno kareivinėse prie Bonnos. Su kitų tautų 
studentais atvyko ir 52 lietuviai (12 mergai
čių ir 40 vyrų), kurie jau gražiai įsikūrė ir 
vėl: „mūsų mokslui dieni) per mažai“. Dėl 
labai nepatogaus susisiekimo su universitetu, 
labai daug laiko sugaištama kasdien kelian
tis per Reiną, mokslui dienos nelieka ir už 
tai griebiamasi naktų.

Iškeltieji iš Oberkasselio paprasti DP mir
tingieji įsikūrė Grevene prie Miunsterio. Tai 
besiskleidžiąs Pabaltijys. Buvusi ten didžiulė 
apie 3500 žm. stovykla, kur vien lenkų buvo 
3 tūkst., dabar persiformuoja į Pabaltijo vals
tybes. Lenkai jau baigiami iškelti, o į jų vie
tą iš kitur atveža pabaltijiečius. Be ten jau 
nuvykusių „vasarotojų“ iš Oberkasselio, jau 
atvyko ir Soesto stovykla su visomis savo mo
kyklomis, viso apie 8-900 žm. Eina girdai, 
kad ir Detmoldą kelsią į Greveną.

Grevenas — tai didžiausias kaimas Vokie
tijoje, turėjęs iki 15 tūkst. gyventojų, dabar 
dalimi iškeldintas ir atskirais kvartalais bei 
gatvėmis apgyvendinamas DP žmonėmis.

V. Andruškevičius
Šongau Apylinkė naujoje vietoje

Perkėlus pabaltijiečius iš Šongau į Gerets- 
riedą, Šongau L.T.B. Apylinkė dabar vadinasi 
Geretsriedo apylinke. Išrinktas naujas komi
tetas, kuris pareigomis pasikirstė taip: Juzu
mas Eduardas — pirmininkas, Pračkaila Leo
nas — pavaduotojas, Tamulevičienė Ona — 
sekretorius ir Gudelis Adomas — iždininkas.

Naujoje vietoje jau susitvarkyta. Vyrų 
choras, vedamas p. KL Praleikos, jau dirba, 
seserų samaritiečių kursai, vedami p. dr. Vir- 
kučio ir V. Grybino, jau ruošiasi baigiamie
siems egzaminams, pradžios mokykla pradeda 
mokslo metus. Pradėta leisti mašinėle spau
sdinamos dieninės žinios, kur telpa naujosios 
politinės pasaulio ir vietos žinios. Apylinkėje 
galima gauti anglų kalba šių leidinių: „Li
thuania“ (3 RM) ir „Lietuvos istorija filateli
joje“ (1 RM). Kreiptis šiuo adresu: Litaui- 
sches Komitee, llaltisches Lager, (13b) Ge
retsried bei Wolfratshausen.

na iš mažiausių. Iki 1944 m. ją sudarė tik 
vienintėlė, nuo 1939 m. čia gyvenanti Tyškų 
šeima. 1944 m. vasarą Lietuvą iš naujo už
plūdusios karo bangos atbloškė ir čia keletą 
tautiečių.

Dabar lietuvių kolonija susideda iš maž
daug 20 asmenų, kurių daugumą sudaro jau 
tėvynėje pasižymėję lietuviai. Prof. dr. kun. 
Petraitis atstovauja čia Liet „Caritas“ organi
zaciją, dirbdamas svarbų gailesti samaritiečių 
darbą. Lietuvių tautiniam komitetui pirmi
ninkauja buv. Pasiuntinybės Patarėjas tei- 
sin. Žilionis, būdamas kartu ir Liet. Raudo
nojo Kryžiaus įgaliotiniu Konstancoje. Be
veik visi Konstancos lietuviai yra UNRRAos 
aprūpinami. Gyvena visi privačiai. Dalis dir
ba prancūzų karinės valdžios įstaigose.

Inž. S. T.

(20) Balys Gaidžiunas

Pakeliui į mirtį
Baidoke ir prekiniuose 

vagonuose
Stotyje randame eilę prekinių vagonų. 

Mus 63 kalinius susodina į vieną vagoną Vi
dury vagono padėti keli nešvarūs čiužiniai 
sergantiems. Mes lipame purvinomis kojomis 
per tuos čiužinius ir kiekvienas stengiamės 
susirasti nors mažą atramą i sieną. Buvę va
gono maži langeliai iš lauko pusės užkalti 
lentomis. Duris uždaro ir iš lauko pusės už
kabina kabliais. Mūsų vagone tamsu ir mes 
turime lipti vienas per kitą. Mes alkani ir 
nekantriai laukiame bent kokio maisto. Mes 
jau daugiau kaip 24 valandas nieko nesame 
gavę. Pagaliau pradaro vagono duris ir kiek
vienam pila po litrą miltų sriubos. Grūdasi 
vienas už kitą stipriau. Apsukresniems pasi
seka gauti ir po du kartus, bet atsiranda ir 
tokių, kurie negauna nieko.- Tie skundžiasi, 
bet prižiūrėtojai užtrenkia duris. Šie nelai
mingi palieka ir toliau kęsti baisų alkį. Nak
čiai įpusėjus mes pajudame. Bet važiuojame 
vėžio žingsniu. Kiekvienoje stotyje ilgiausi 
sustojimai. Visur girdisi priešlėktuvinių si
renų kaukimas, bombų sprogimai. Anglų ir 
amerikiečių lėktuvai jau šeimininkauja Vo
kietijoj kaip daržininkas savo darže. Ar be
gali Vokietija prie tokių sąlygų dar ilgai karą 
betęsti. Jau seniai turėjo būti padėti ginklai. 
Dabar eina tik pačios vokiečių tautos žudy
mas ir per ilgus amžius sukurtų vertybių nai
kinimas. Patys krisdami į gilią bedugnę, 
traukia į mirtį ir milijonus iš visų Europos 
kraštų suvarytų darbininkų ir kalinių.

Mes tikėjomės, kad prekiniu vagonu mūsų 
kelionė ilgai netruks. Susispaudę vienas prie 
kito., kovodami dėl kiekvieno milimetro vietos

išvargusiems sąnariams atpalaiduoti, mes 
stumdomės lyg pakvaišę žmonės. O valandos 
eina po valandų. Praėjo dvi naktys ir viena 
diena, gi jokio galo nesimato. Alkis baisus. 
Mes jokio maisto jau nebesame gavę ištisas 
36 valandas. Troškulys taip pat smaugė. Dau
žome į vagono duris ir sienas melsdami pri
žiūrėtojus nors šalto vandens. Tik po pusės 
dienos maldavimų atnešė vandens baką. Visi 
vėl susigrūdom, nes troškulys buvo baisus. 
Prižiūrėtojas, dalinęs vandenį, pamatė, kad 
jam ilgai reikės stovėti ir vandenį dalinti, kol 
pasotins visus kalinius, pradėjo rėkti, kad 
perdaug geriam. Tam savo argumentavimui 
sustiprinti pradėjo šautuvo buože švaistytis. 
Gavau ir aš tiesiai per galvą. Akyse pasirodė 
krintančios žvaigždelės ir nepastebimai atsi
sėdau prie sienos. Skausmui atsileidus, mes 
kalbamės apie sužvėrėjusius prižiūrėtojus, 
praradusius bet kokius žmoniškus jausmus. 
Bet vėl ateina naktis. Vėl neturiu vietos nė 
kur ant purvinų grindų išsitiesti. Nervai taip 
įsitempia, kad mes pradedame vienas kito 
neapkęstų Atrodo, kad esame tik per plauko 
storumą nuo išprotėjimo. Auštant naujam ry
tui, aš pasiskolinu iš draugų peilį ir pradedu 
duryse piauti mažą skylutę. Ji man reika
linga sekti pro kurias stotis mes keliaujame, 
ji reikalinga ir išmesti keletą lietuvių kalba 
rašytų raštelių, kad gal gi pasitaikys proga ir 
tuos raštelius kas skaitys. Iš jų sužinos, kad 
mes buvome vežami ir galės bent kokius pėd
sakus susirasti. Taip pat aš galvoju, jei plo
vimas eis gerai, nakties metu pasiseks prieiti 
iki kablio ir jį atkabinti. O tada jau reikia 
pasileisti į miškus. Piaunu palengva, bet 
skylė didėja ir didėja. Jau galima lengvai 
įkišti du pirštus. Aš jau matau, kad mes pra
važiuojame per Leipcigą. Miestas žiauriai 
sunaikintas. Ankstyvesniais metais čia teko 
man daug kartų būti pavasarinėse mugėse 
Tada Leipcigas kitaip atrodė. Jame buvo 
visko pilna. Jo gatvėse tada praeidavo tūk

stančiai užsieniečių ir beveik kiekvienoje 
krautuvėje palikdavo daug pinigų. Gi dabar 
tik krūvos ir krūvos griuvėsių. O kokiose 
sunkiose ir biauriose sąlygose dabar keliauju 
per mugių miestą Leipcigą.

Vidurdienyje sužinojome, kad praėjusią 
naktį iš gretimo vagono pabėgo 7 kaliniai vo
kiečiai. Jie taip pat prapiovė vagono duris ir 
atsikabino kablius. Stotyje vyko ilgas kali
nių tikrinimas ir apklausinėjimas. Mane pra
dėjo imti baimė, kad galiu įkliūti už padarytą 
duryse skylę. Susiieškau visokių atmatų ir 
praplautą skylę užkemšu. Girdžiu prižiūrė
tojų-grąsinimus, kad jeigu ras kuriam nors 
vagone padarytus įpiovimus, reikės atsakyti 
visam vagonui. Vienas vokietis kalinys, save 
visą laiką taip nepaprastai gyręs, pasilenkia 
pro atdaras duris žemyn ir prižiūrėtojui kaž
ką sako. Matau, kaip šis susiinteresuoja. Stai
ga jis apeina į šalį, grįžta į mūsų vagoną ir 
sušunka:

— Kas duryse padarė skylę?
Visi tylime. Girdisi tik kalinių kvėpavi

mas. Jis sušunka antrą kartą. Įsikiša ir tas 
skundikas vokietis, kad reikia pasisakyti, nes 
jis žino, kas tą padarė ir bausmės nenori už
sitraukti. Išeinu į priekį ir pasisakau. Pri
žiūrėtojas man kerta per veidą ir pasako, kad 
tuoj būaiu sušaudytas. Duris užtrenkia ir nu
eina, o draugai mane iipa raminti, kad taip 
nebus. Aš pats tuo taip pat nenoriu tikėti, 
bet vis atsimenu, kad praėjusią naktį yra pa
bėgusių kalinių, kad gali visko būti. Po pu
svalandžio tas pats prižiūrėtojas grįžta atgal 
ir mane vėl apklausia. Aiškinuos, kad jau 
devinta diena esame tamsoje ir tą mažą sky
lutę praploviau tik todėl, kad nors kiek ga
lėčiau gauti šviesos. Prižiūrėtojas vėl keikias 
ir užtrenkdamas duris šūktelėja, kad už tokį 
darbą ryt visą parą nieko negausiu valgyti. 
Iš to tuoj visi darom išvadą, kad pirmas grą- 
sinimas atpuola. Man daug palengvėja. At
siranda draugų, kurie pažada mane nors tru

pučiu sušelpti, jei nieko neteks gauti. Bet 
atėjo sekanti dieną, prižiūrėtojai pasikeitė ir 
po 24 vai. alkio, kaip ir visi kaliniai, gavau 
riekę duonos.

Po dešimt dienų kelionės baidoku ir pre
kiniuose vagonuose, mes sužinojome, kad esa
me vežami į Bayreuthą. Kas tas yra Bay- 
reuthas ir ką ten rasime? — mums jau nerū
pėjo. Mes tik maldaute maldavome, kad pa
galiau baigtųsi šis baisus nervų įtempimas ir 
kad mes nors du kartus per parą reguliariai 
ką nors gautume valgyti. Per 10 parų nega
vome nė karto nusiprausti, mes laipiojom vie
nas per kitą, mes braidžiojom per nešvaru
mus ir kovote kovojame, kad tik neišprotė- 
tume. Nieko gero niekur nesitikėjome, bet šį 
kartą maldaute maldavom, kad pagaliau kar
tą iš vagono iškeltų ir tada tegul deda, kui 
tik nori. Todėl žinia, kad mus iškels Bay- 
reuthe ir kad mes jau esame prie Bayreutho 
priartėję, buvo tarsi išganymas. Ir tikrai, va
sario 17 d. 14 vai mus iškėlė Bayreutho gele
žinkelio stotyje. Mūsų jau laukė eilė prižiū
rėtojų. Šį kartą mūsų jau nerakino geleži
niais pančiais, nes mūsų buvo didžiulė masė 
ir mes visi buvom tiek išvarginti, kad niekas 
daugiau kaip 50 metrų tikrai nebūtų nubė
gęs. Mus vėl išrikiavo ir mes iš stoties ėjome 
į miestą. Smalsuolių buvo nedaug ir, pasiro
do, tik todėl, kad 39.000 gyventojų mieste ka
linių buvo daugiau kaip 3000. Vadinasi. Bay- 
reuthas buvo kalinių miestas, ir kalinių nau
jas transportas, ypač paskutiniu metu, čia nie
kam jokios naujienos nesudarė. Mes sun
kiais tingsniais ėjom pirmyn. Mūsų laimė, 
kad kelias buvo trumpas. Mes, pro vartus, 
ant kurių buvo užrašas „Zuchthaus in Bay
reuth (St. Georg)“, įėjome į naujo kalėjimo 
kiemą. Paskui mūsų koloną įvažiavo dviejų 
arklių traukiamas vežimas, kuriame buvo su
guldyti vagonuose nespėję numirti kaliniai. 
Į juos žiūrint ėmė baisi klaikuma.
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Arabų pasaulio ofensyva
Tslamo galybė. Arabų lyga. Kalba 260 milijonų vardu. Ką tatai žada anglams, sovietams ir žydams?

Beveik nėra tos dienos, kad įvairiakalbė 
pasaulio spauda nepaminėtų arabų-musulmo
nų vardo. Juos mini dažniausiai sensacinga 
forma, rėkiančiomis antraštėmis. Arabai mi
nimi įvairiausiomis progomis. Dažniausiai tai 
daroma sąryšyje su Palestinos problema, su 
numatomu anglų karo pajėgų atitraukimu iš 
Egipto, su artėjančia Indijos nepriklausomybe, 
su didžiojo Mufti patbėgimu iš Prancūzijos ir 
daugeliu kitų progų. Kas gi yra tie arabai, 
ko jie nori, kodėl jie tokį didelį triukšmą pa
saulyje dabar kelia?

Perdaug vietos čia užimtų, jei norį.ūme 
pradėti nagrinėti labai įdomią

senovės arabų istoriją
ir tą vaidmenį, kurį šiaurinės Arabijos gy
ventojai suvaidino besikuriant Šumerų, Ba
bilonu, Asiriečių, Finikiečių ir Žydų civiliza
cijai. Tai buvo pirmas arabų pasirodymas pa
šauto istorijoje. Antrą kartą arabai „užaliar- 
muoja“ pasaulį septintame amžiuje po Kris
taus gimimo, t. y., po to, kai

Mohametas sukūrė Islamo religiją
(622 metais jis bėgo iš Mekkos į Mediną, nuo 
to laiko arabai skaičiuoja savo metus). Mo- 
hameto sukurtoji religija plito nepaprastai 
greit ir tai greičiau negu krikščionybė. Tai 
buvo kariško pobūdžio religija. Ji savo pase
kėjus verbavo nepaprastai uoliai ir visokiais 
būdais Didelį vaidmenį to tikėjimo vaidino 
karai, svetimų kraštų nugalėjimai. Islamo ka
riai siūlė savo nužiūrėtoms aukoms — „neti
kintiesiems“

tik tris išeitis:
kariauti iki galo, pasiduoti ir priimti jų tikė
jimą, pasilikti sau savo religiją, bet mokėti 
nuolatinę duoklę Pranašo (Mohameto, kurs 
buvęs ir geriausias ir jau paskutinis Apvaiz
dos siųstas pranašas žemėje) pasekė j ams-ka- 
riams. Per keletą amžių po Mohameto mirties

Islamo žalioji vėliava
jau plavesavo Egipte, Tripolyje, Alžire, Ma- 
rokko Ir Ispanijoje. Islamas nugalėjo persus, 
jis pavergė centrinės Azijos pagonis totorius 
ir turkus. Jis atplėšė nuo krikščioniškosios 
rytų Romos imperijos šiuos kraštus: Palesti
ną, Siriją, Mesopotamiją ir Mažąją Aziją. Į 
Kiniją ir Indiją jis taip pat įsiskverbė. Pa
galiau apvaldė jis pietryčių Europą. Arabai, 
be savo tikėjimo, davė Europai dar garsių 
mokslininkų, chemikų, matematikų. Bet pra
ėjo amžiai ir istorija daug ką pakeitė. Ara
bams teko iš daug kur trauktis ir užleisti vie
tą kitiems. Bet Islamas

su 260 milijonų mohametonų liko 
pasaulinė religija.

Tiesa, savo pasekėjų skaičiumi pati gausin
giausioj! pasaulio religija yra vadinama rytų 
Azijos religija, kuriai priklauso apie 500 mi
lijonų žmonių. Tai Budos ir Konfucijaus pa
sekėjai, taoistai ir kt. Po jos eina Romos ka
talikai 350 milijonai narių. Toliau: hinduistai 
— 200 milijonų, protestantai, pravoslavai ir 
kt. Taigi mohametonai yra trečioji pasaulio 
religija, kurios nariai išsisklaidę po šiaurės 
Afriką ir pradedant nuo Mažosios Azijos iki 
pat Ramiojo vandenyno krantų.

Kazys Veržlkas

Vis dėlto po savo didelio iškilimo arabų 
pasaulis ilgą laiką buvo kritęs į letargą ir 
žmonija vėl buvo pradėjusi juos pamiršti.

Trečiasis arabų atgimimas 
prasidėjo maždaug prieš pusantro šimto metų, 
kai arabai pradėjo įsilieti į Europos ūkio ir 
politikos sistemą. Šitą procesą, jeigu jo ne
pradėjo, tai bent dideliu šuoliu pastūmėjo į 
priekį vienas garsus Europos įvykis. Tai Na
poleono I. įsiveržimas į Egiptą. Nuo to laiko 
prasideda ieškojimas mokslo ir pažangos pa
gal Europos pavyzdį. Ne visi mes težinome, 
kad šiandien

arabai turi septynis universitetus.
Tie universitetai yra Kaire, Aleksandrijoje. 
Beirute, Damaske, Bagdade, Jeruzalėje ir 
Khartume. Didžiausias ir turtingiausias uni
versitetas yra Kaire, pavadintas Fuado I var
du. Taip pat žymus yra amerikietiškas uni
versitetas Beirute. Arabų civilizacija ir kul
tūra augo ne vien per mokslo įstaigas. Su- 
intensyvėję prekybos ir kitokie santykiai su 
Europa davė galimumą arabams matyti gy
vus Europos pavyzdžius ir taikyti juos savo 
kraštuose. Arabai labai mokosi svetimas kal
bas. Pirmoje eilėje anglų ir prancūzų kalbas. 
Kiekvienas inteligentiškas arabas būtinai mo
ka vieną iš tų kalbų. Yra nemaža mokyklų, 
kurių dėstomoji kalba — prancūzų ar anglų. 
Kalbų mokėjimas atvėrė arabams platų kelią 
į Europos kultūrą, į jos mokslus, į jos politi
kos ir diplomatijos paslaptis. Žinoma, dar ir 
šiandien yra arabų pasaulyje daug atsilikimo, 
daug ir greit taisytinų dalykų. Bet arabai ne
laukia ir skuba. Jie laiko, kad atėjo momentas 
pereiti į ofensyvą. Jie žino, kad musulmonų 
skaičius visame pasaulyje imponuoja didžio
sioms valstybėms. Didžiosios valstybės skai
tosi su musulmonais, ieško jų simpatijų svar
biausiai todėl, kad jie gyvena

ūkiniu ir strateginiu atžvilgiu svarbiose 
vietose.

Eiti šu jais į konfliktą — reiškia statyti į pa
vojų daug svarbių ar net gyvybiškai svarbių 
reikalų. Žinoma, arabai gerai supranta, kad 
tik vienybėje galybė. Tiesa, visus juos jungia 
Islamas. Bet jie siekia dar tampriau susl- 
cementuoti ir visai organizuotai žengti į pa
saulio politikos areną. Pradžioje 1945 metais 
buvo suorganizuota toji garsioji

Arabų lyga (federacija),
kuriai priklauso septynios valstybės: Egiptas, 
Saudi-Arabija, Jemenas, Irakas, Transjorda- 
nija, Sirija ir Libanas. Taigi šita federacija 
sudaro politinę pajėgą, su kuria nesiskaityti 
jau nebūtų galima. Kaip tik ta federacija 
apima tuos plotus, kur yra žibalo šaltiniai — 
tai strateginis raktas į Indiją ir, apskritai, į 
Tolimusius Rytus. Čia ir Sueco kanalo ir Vi
duržemio jūros saugumo klausimas. Tiesa, ši
ta arabų federacija dar nėra vienalytė arabų 
valstybė. Tai valstybių sąjunga. Kiekviena 
valstybė, tos federacijos narys, gali turėti sa
vo nepriklausomą užsienio politiką, bet tik tol, 
kol tatai nepažeidžia kitų narių interesų. Va

dinasi, dėl užsienio turi visi susitarti ir būti 
vieningi. O kai jie vieningi, tai jų rankose 
yra didelis „kozeris“. Bet

ko siekia dabar arabai?
Į šitą klausimą duoda atsakymą ta darbų 
tvarka, kuri buvo pateikta arabų lygos kon
ferencijai, įvykusiai š. m. birželio 8-15 d. Blu- 
dane — Sirijoje. Ten buvo svarstomi (bent 
tiek viešai buvo paskelbta) tokie trys pagrin
diniai reikalai: 1) kaip turi visos septynios 
valstybės paremti Egipto reikalavimą, kad 
anglai nedelsdami ir visiškai iš ten išsikrau
stytų; 2) kaip suorganizuoti diplomatinį pa
sipriešinimą ir grąsinimą paskelbti „šventąjį 
karą“, jei anglai nuspręstų nedelsiant įleisti 
į Palestiną 100.000 žydų emigrantų; 3) kaip 
paveikti Beviną, kad tasai siūlytų buvusiai 
italų kolonijai Libijai nepriklausomybę.

Tiek buvo apie tos konferencijos darbus 
viešai -žinoma. Nėra abejonės, kad ten buvo 
ir daugiau didžiąsias valstybes jaudinančių 
dalykų svarstyta. Pvz., š. m. sausio 5 d. tos 
lygos generalinis sekretorius buvo pareiškęs, 
ką arabų lyga rems (taip pat, kaip ji rėmė 
Siriją ir Libaną) ir tą reikalavimą, kad pran
cūzų kariuomenė išsikraustytų iš Alžirijos, 
Marokko ir Tuniso. Tik, matyti, per naktį 
pagalvojęs, kad jau per toli „nuvažiuota", tas 
pats generalinis sekretorius rytojaus dieną pa
reiškė, kad „tas klausimas dar neskubus“. 
Vadinas, ir tokie klausimai jau svarstomi. Pa
žymėtina, kad toje pačioje konferencijoje bu
vo apsvarstytos ir sankcijos, kurios būtų tai
komos tuo atveju, jei nepakaktų arabų diplo
matinių priemonių. Čia buvo minimas ir riau
šių organizavimas — šventasis karas“, drau
dimas anglo-amerikiečių lėktuvams naudotis 
oro linijomis ties arabų teritorija, sabotažo 
aktai anglo-amerikiečių naftos koncesijų sri
tyje ir pan.

Jau iš šitų labai suglaustai suminėtų faktų 
matyti, kad arabai daug ko nori ir kad jiems 
nestinga iniciatyvos ieškant ir surandant prie
mones šiems savo norams paremti. O

kaip reaguoja didžiosios valstybės
į panašius arabų „pageidavimus“? Čia, kaip 
ir daugumoj atvejų kitur, susiduria sovietai 
iš vienos pusės ir anglai-amerikiečiai iš kitos 
pusės. Sovietų taktika gerai žinoma. Visur 
ten, kur jų nėra, yra vienokio ar kitokio po
būdžio „vergija“. Reikia „išlaisvinti“. O kai 
sovietai įkėlia koja, „geležinė uždanga“ krinta 
ir „išlaisvinimas“ baigtas. Arabai stengiasi 
didžiųjų valstybių „nuomonių skirtumus“ su 
visu savo orientališku gudrumu išnaudoti. 
Taip jiems pasisekė su

Sirija ir Libanu.
Saugumo Taryboje rusai su anglais bei pran
cūzais pasiginčijo ir pastarieji laimėjo. Rusai 
užvetavo. Anglai, norėdami „taikos“ su ara- 
bįi pasauliu (taip pat ir prancūzai), nepaisant 
jiems palankaus Saugumo Tarybos nutarimo, 
kariuomenę iš Sirijos ir Libano atitraukė. 
Bet tai dar ne viskas.

S. m. kovo mėnesio pradžioje naujas 
Irako ministeris pirmininkas

Tarofik Assurwaridi pakėlė klausimą, kad ir 
Irakas turi išeiti iš anglų globos. Irako 1930 
metų sutartis su Anglija numato, kad, nors 
Irakas tampa nepriklausomu, D. Britanija iki 
1967 m. gina ir apsaugo Irako sienas. Vadi
nas, ir Irakas savo reikalus „pajudino“. Mat, 
Irakas mano, kad jis jau yra pakankamai su
sitvarkęs, o svarbiausia remiasi Jungtinių 
Tautų organizacijos charta, kuri jam duoda 
juridinį pagrindą.

Daug sunkesnis yra
Egipto klausimas,

nes čia, kaip sakoma, „ant kortos pastatytas“ 
Sueco ir D. Britanijos imperijos saugumo ir 
vieningumo reikalas. Padėtis tokia. Nuo 1882 
metų anglai turi savo karo bazes Egipte. 1936 
m? tais Anglai sudarė sutartį su Egipto vy- 
r.'auė/oe, kad iki 1956 metų anglai turi teisę 

Į laikyti Egipte 10.000 žmonių kariuomenės ir 
400 aviatorių. Be to, 5.000 žmonių Sudane. 
Nepaisant to, Egiptas jau dabar pereikalavo 
anglus su visa kariuomene pasitraukti. Savo 
reikalavimus palydėjo, kaip įprasta, kruvino
mis riaušėmis. Egiptas motyvuoja savo rei
kalavimą taip. Karo pavojus praėjo — tai 
nėra reikalo besilaikyti 1936 metų sutarties. 
Gi anglų kariuomenės buvimas Egipte nėra 
suderinamas su Egipto suverenumu. Egiptas 
esąs pakankamai stiprus ir reikalui esant ga
lės Sueco kanalą apginti. Žinoma, kaip ten 
su tuo apgynimu būtų, tai klausimas dar ne
aiškus. Bet anglai ir čia nuėjo išmintingiau 
ir demokratišku keliu:

sutiko pasitraukti iš Egipto.
Tuo reikalu pasikalbėjimai ir derybos dar 

galutinai nebaigti. Bet šiaip ar taip, tai isto
rinis ir milžiniškos reikšmės anglų sprendi
mas. Anglai supranta, kad jų imperija bus 
daug saugesnėje padėtyje, jei jie iš Egipto 
pasitrauks. Tas pats Egiptas bei arabų pasau
lis bus britų draugai ir, reikalui esant, nuo
širdūs sąjungininkai. Indiją anglai taip pat 
baigia įstatyti į nepriklausomybės „bėgius“. 
Ir ten apie 100 milijonų musulmonų gaus sa
vo valstybę — Pakistaną — federacijoje 
su visa Indija. Taigi matome, kad Anglijos 
paimtas „kursas“ musulmonų atžvilgiu yra 
taikingas, siekiąs nuoširdžios draugystės, duo
dant jiems laisvę. Tai simpatingas reiškinys, 
duodąs naujų vilčių ir Europoje kitų valsty
bių pavergtoms tautoms.

Tačiau anglų-musulmonų santykių srityje 
yra

labai sunkus Palestinos klausimas
Šituo klausimu esu kiek plačiau išsitaręs ,,Mū- 
sų Kelio“ 21/30 Nr. (žiūr. 3 pusi.). Žydai turi 
sukurti savo valstybę ir turėti savo nuolatinę 
tėvynę. Tai visiems aišku. Tam pritaria ir 
Amerika. Bet arabai griežtai priešingi. Jie 
užėmė visai karingą poziciją tuo reikalu. Ang
lai, siekdami žydų likimą palengvinti, nori 
jiems padėti, bet rizikuoja sukelti prieš save 
arabų pasaulį. Reikalą dar ypatingai kom
plikavo

(Pabaiga 6 pusi.)

Frank R. Stockton*)

Moteris ar tigras ?
Iš tiesų sakau jums, labai senais laikais gy

veno sau toks karalius, pusiau barbaras, pu
siau ne. Nors tolimųjų Lotynų pažanga įdiegė 
jo pasaulėžiūrai naujybės pradų, bet toli gra
žu ana kultūra nenustelbė jame jo barbariš
kosios pusės. Tai buvo nepaprastos vaizduo
tės ir stebėtino atkaklumo žmogus, kuris savo 
valia kiekvieną savo svajonę paversdavo gy
va tikrove. Jis buvo labai įsigeidęs nuolat į 
save pasinerti ir be galo savimi pasitikėdavo; 
kai jis dėl bet kurio dalyko susitardavo su 
savim pačiu, — tatai imta ir padaryta. Ka
da kiekvienas jo namų ir politinio gyvenimo 
mašinos ratas sklandžiai sukosi apie savo ašį, 
jo prigimtis šventė, jo širdis džiūgavo. Bet 
jeigu kartais ten šis tas sutrikdavo, dar nuo
taikingesnis jis darėsi, dar didesnis džiaug
smas ji paimdavo, nes mat jis nieko kito taip 
nemėgdavo kaip atstatyti pamintą tiesą ir pa
šalinti netvarkos lizdus.

Toms tautoms, kurių civilizacijos įtaka jį 
pakėlė į pusbarbarius, jis taip pat skolingas 
už viešąją areną, kurioje, parodydamas žmo
niškąsias dorybes ir gyvuliškąjį nuožmumą, 
išprusino ir sukultūrino savo piliečių galvo
seną.

Tačiau ir čia kyšo nepaprasta ir barbariš
ka jo vaizduotė. Karaliaus arena buvo pasta
tyta ne tam, kad žmonės galėtų išgirsti mirš
tančių gladiatorių rapsodijas ar pamatyti neiš- 
vengtinos tarp tikybinių įsitikinimų ir išal-

•) Šio amerikiečių rašytojo (1834-1902) bū
dingiausia kūrybinė savybė bus ta, kad jis su 
beribiu žavesiu rašydavo apie nesąmones, kaip 
apie tikrus gyvenimo faktus. Geriausi jo su
kurti dalykai — tai trumpos apysakos. Mo
teris ar tigras ir yra jo svarbiausias Šio 
žanro kūrinys. 

kusių nasrų sankirtos finalą, bet geresniems 
tikslams: protinėms žmonių galioms praplėsti 
ir joms išrutulioti. Šis didis amfiteatras su 
skriejančiomis galerėjomis, misteriškais skliau
tais ir nematomais pasažais, buvo poetinio 
teisingumo įrankis, kur nusikalstamas dar
bas buvo baudžiamas arba dorybė atlyginimą, 
prisilaikant bešališkos ir nekliaudingos lai
mės nuostatų.

Kada kuris pilietis būdavo kaltinamas už 
veiksmą, pakankamos reikšmės dominti ka
ralių, būdavo viešai paskelbiama, kad tam 
tikrą dieną kaltinamojo asmens likimas bus 
išspręstas karaliaus arenoj, kurios statybos 
forma visiškai atitiki jos vardą; tiesa, are
nos statyba pasiskolinta iš toli, tačiau jos tiks
las tėra grynas šio vyro smegenų padarinys, 
vyro, kuris kiekviena savo žmogystės kruo
pele buvo karalius ir kuriam joks paprotys 
nebuvo priedermingesnis už jo vaizduotės su
kurtąjį ir kuris įbedė į kiekvieną žmoguje pri
gijusią mintį savo barbariško idealizmo diegą.

Kai visi žmonės jau būdavo susirinkę į 
galerėjas ir karalius savo dvariškių palydos 
apspiestas atsisėsdavo vienoje arenos pusėje į 
aukštą karališko luomo sostą, jis duodavo 
ženklą, apačioj po juo atsiverdavo durys Ir 
kaltinamasis pavaldinys įžengdavo į amfi
teatrą. Tiesiai priešais jį kitoje pusėje, už
darame plote buvo visiškai panašios dvejos, 
vienos šalia kitų, durys. Teisiamojo asmens 
buvo prievolė ir privilegija eiti tiesiog prie 
durų ir vienas katras atidaryti. Jis galėjo 
pagal savo laisvą norą bet katras atidaryti: 
jis nebuvo susaistytas jokiais nurodymais ar 
įtaka, o tiktai pajungtas aukščiau pasakytos 
bešališkos ir nekliaudingos laimės ryšiais. Ir 
jeigu jis atidarydavo vienas duris, tai pro jas

išeidavo išalkęs plėšriausias tigras, kokio nie
kur nerasti, ir ta pačia akimirka šokdavo ant 
jo ir jį suplėšydavo į gabalus: tai bausmė už 
jo kaltę. Ta momentą, kai nusikaltėlio byla 
būdavo taip Išspręsta, geležiniai varpai liūd
nai sugausdavo, arenos priešakiuose papliup
davo didžios raudotojų raudos, ir gausingieji 
žiūrovai su nulenkta galva Ir suspausta šir
dimi iš lėto slinkdavo namuosna, liūdėdaml, 
kad taip jaunas ir gražus arba toks senas ir 
garbus nusipelnė tokį baisų likimą.

Tačiau jeigu kaltinamasis asmuo atidary
davo kitas duris, tai pro jas išeidavo moteris, 
tinkamiausia jo amžiui ir padėčiai, kokią Jo 
Didenybė begalėjo išrinkti iš savo gražiųjų 
piliečių tarpo; ir jis su ta moterim čia jau 
būdavo sutuokiamas: tai atlyginimas už jo 
nekaltumą. Visai nepaisyta, kad jis galėjo 
turėti žmoną ir šeimą ar kad jo širdis galėjo 
būti pažadėta jo paties pasirinktajai kitai bū
tybei: karalius neleido tokiems sąlyginiams 
atvejams brautis į jo kilnų bausmės ir dova
nojimo tvarkymą. Santuokos apeigos tuoj, 
kaip ir anuo atveju, būdavo atlaikomos. Ki
tos durys apačioj karaliaus atsidarydavo, ir 
kunigas, lydimas choristų ir mergelių, šokan
čių ir aukso trimitais linksmas arijas grojan
čių ir trypčiojančių vestuvinius posmus, žy
giuodavo iškilminga eisena į vietą, kur sto
vėjo ranka į ranką jaunųjų pora; ir wdybų 
ceremonija būdavo tučtuojau džiugiai atlie
kama. Tada žalvario varpai didingai sužvan
gėdavo džiugingą griausmą, žmonės klykdavo 
pasigerėjimo valio, ir nekaltas vyras vesda
vosi jaunavedę į savo namus pirma jo einan
čių vaikų gėlėmis nubarstytu keliu.

Tai buvo pusbarbariškas karaliaus būdas 
teisingumui tvarkyti, tačiau jo tobulas teisu
mas yra aiškus. Nusikaltėlis negalėjo žinoti, 
pro katras duris išeis moteris; jis atidarydavo 
tas duris, katras jis norėjo, visiškai nenusi- 
vokdamas, ar sekančios valandėlės mygtelė
simą jis bus prarytas ar sutuoktas. Kartais 

tigras išeidavo pro vienas duris, kitąsyk pro 
kitas. Šio teismo sprandimai buvo ne tiktai 
teisūs, bet ir labai praktiškai: kaltinamasis 
asmuo tuoj be atodairos nubaudžiamas, jei jis 
rado save kaltu, arba čia pat vietoj apdova
nojamas, jei nekaltas, neatsižvelgiant į tai, 
ar jis to pageidavo ar ne. Karaliaus arenos 
teisminio nutarimo negalima buvo niekaip 
išvengti.

Si institucija buvo labai papuliari. Kai 
šio didžiojo teismo dieną žmonės sugūžėdavo 
jo pasižiūrėti, jie niekad nežinojo, ar jiems 
teks išvysti kruvinas skerdynes ar triukšma- 
linksmes vedybas. Kaip tik ta nežinia ir su
keldavo visą smalsumą įvykiu. Tuo būdu ma
sėms buvo teikiama pramoga ir jos patenki
namos, o sąmoningoji visuomenės dalis nega
lėjo nieko prikišti tokio plano teisingumui: 
argi ne kaltinamasis asmuo buvo visos pa
dėties viešpats?

Šis pusbarbaris karalius turėjo vieną duk
terį, žydinčią kaip jo klostančios vaizduotės 
gėlynas, imlios ir įsakingos sielos, kokios ir 
jis patsai buvo. Kaip tokiais atvejais įprasta, 
jis saugojo ją, kaip savo akies lėliukę, ir jis 
ją mylėjo labiau už viską pasaulyj. Ogi, tarp 
jo dvariškių buvo vienas jaunas vyras to ty
rojo kraujo ir to žemojo sluoksnio, kurie yra 
labai būdingi visiems romansų didvyriams, 
mylintiems karaliaus dvaro dukras. Šita ka
ralaitė buvo be galo patenkinta savo myli
muoju, nes jis buvo gražus ir šaunus nėkieno 
nepasiekiamame laipsnyje skersai ir išilgai 
karalystę. Ji mylėjo jį iš viso įkarščio, kuris, 
turėdamas savyje barbariškumo, buvo be ga
lo ugningas ir stiprus. Ta meilė, laime klota, 
klestėjo ilgus mėnesius/ kol pagaliau vieną 
dieną karaliui pavyko ją patirti. Jis ir čia 
nesiblaškė, nesvyravo savo namų priedermę 
atlikti. Jaunuolis tuoj buvo uždarytas į kalė
jimą ir paskirta jo teismo diena karaliaus 
arenoj. Tai, be abejo, buvo ypatingai svar
bus įvykis; Jo Didenybė, o taip pat visuo-
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Mažoji Lietuva istorinių įvykių 
akivaizdoje

Dar neseniai buvo laikai, kada Mažosios 
Lietuvos likimas ne tik pasaulio akyse atrodė 
galutinai išspręstas, bet ir mes paabejojome, 
jog Čia galėtų įvykti žymesnių permainų. Kas 
teišdrįso manyti, kad toks milžinas, kartą už
grobęs ir tvirtai prisirišę kAštą, svetimą že
mę, galėtų jo išsižadėti ir kad tam kraštui 
susidarytų reali galimybė vėl grįžti prie savo 
motinos, nuo kurios jis prieš ilgus amžius bu
vo atskirtas. Šiandien tokia galimybė pasi
darė visiškai reali. Tai pripažįsta ne tik tie, 
kurie tokio sprendimo iš visos širdies trokšta, 
bet ir tie, kuriems toks sprendimas būtų ne 
visiškai pakeliui.

Istorijoje vis būna taip, kad kurį laiką 
triumfuoja vieni, o tada vėl kiti, vadinasi, 
tie, kurie iki tol gyveno priespaudoje, vergo
vėje. Maž. Lietuvos lietuvių vergija pasta
ruoju laiku nebeatrodė tokia baisi, kaip len
kų vergija po 1939 metų karo. Lietuviai visą 
laiką buvo lėčiau spaudžiami ir kartu trau
kiami. Jiems iš vienos pusės draudė pasi
reikšti lietuviškai, bet iš kitos pusės vertė 
tarnauti vokiečių tautos interesams. Lietu
viams buvo „suteikta garbė“ kovoti ir mirti 
už karalių, kuris leido, o gal ir liepė juos 
skriausti. Jei lietuviai nenorėjo pasidaryti 
vokiečiais, juos varė į kalėjimus, o jei už jų 
interesus kovojo, pasiaukojo, jiems prikabino 
medalį arba kitą kokį blizgutį ir tuo juos įpa
reigojo dar labiau klausyti valdovo, savo tau
tą niekinti ir jos išsižadėti. Jei lietuvis ne
tarnavo vokiečiams,, jis negalėjo pasinaudoti 
tomis gėrybėmis, kuriomis galėjo naudotis vi
si kiti tos valstybės pavaldiniai. Lietuviai, 
nuoširdūs žmonės, dievobaimingi ir išmokyti 
karaliaus klausyti, pasidavė ir su laiku pri- 
.prato prie tokios padėties. Jei šiandien juos 
kas pabaugintų, jie bijotų pereiti į geresnę 
padėtį, nes pastarųjų laikų įvykiai parodė, 
kad dažniausia kalbos nesutampa su tikre
nybe, nes diktatorių kraštuose viskas buvo 
„gera“ ir visi „norėjo“ taip, kai liepia dikta
torius. Tad ir šiandien jie žiūrėtų į visa su 
tam tikru nepasitikėjimu, nes didieji „išlai
svintojai“ jiems atnešė tik ašarų, kraujo ir 
vargo begales.

Gyvenimas eina savo keliu. Naciai neil
gai tesidžiaugė savo laimėjimais, neilgai te- 
sigėrėjo jiems dirbančių vergų pulkais. Pra
monininkai ir ūkininkai, naciai ir nenaciai, 
naudojo progą su dideliu pasitenkinimu, plau
kiančiu iš jų gobšumo. Šiandien jie nenori 
nė girdėti kalbos apie jų nuodėmes. Pasi
rodė, kad jų gobšumo vaisiai jiems neatnešė 
to džiaugsmo, kurio tikėjosi. Jie ne tik ne
teko jų, bet neteko viso savo turto ir daugu
ma atsidūrė tokioje pat padėtyje, kaip ir mes. 
O tas kraštas, mūsų protėvių krauju, prakaitu 
ir ašaromis nušlakstytas, atiteko kitam gro
buoniui, neturinčiam jokių kitų interesų, kaip 
pavergti vis platesnius plotus ir juos išnau
doti savo pasaulio užviešpatavimo planams.

Tokia padėtis, kokia susidarė mūsų tėvy
nėje ir aplink ją, nėra logiška, dėl to negali 

būti pastovi. Tai žino ir mūsų pavergėjai. 
Nors labai sunkiai ir lėtai, žingsnis po žing
snio einama prie taikos derybų, kuriose turi 
būti išspręstas ir mūsų tėvynės likimas, kar
tu su Vokietijos ateitis problema, tuo pačiu ir 
Mažosios Lietuvos ateitis. Didžioji ir Mažoji 
Lietuva yra nedalomas vienetas, dėl to spren
dimas gali būti tik vienas. To sprendimo mes 
ir laukiame. Suprantama, kad esamoji padė
tis labai apsunkina šių klausimų sprendimą, 
nes mes dar neturime laisvos tėvynės ir sa
varankiškos vyriausybės, kuri pasaulio foru
me galėtų mūsų reikalą efektingai ginti. Ma
žoji Lietuva atsidūrė tarptautinės teisės at
žvilgiu savotiškoje padėtyje, nes ji yra oku
puota su tikslu padaryti ją visiškai svetimos 
valstybės, neturinčios net bendrų sienų, da
limi. Pagaliau, to krašto gyventojai yra iš
blaškyti ir šiandien nežino, kokia bus arba 
galėtų būti jų ir jų krašto ateitis. Mums ir 
kiekvienam protaujančiam pasaulio piliečiui 
yra aišku, kad esama padėtis nėra priimtina.

Visos aplinkybės rodo ir mes tvirtai tiki
me, kad ten turės įvykti žymių permainų. 
Po šio baisaus karo sukrėtimų norima taiką 
sukurti teisingumo pagrindais ir leisti tau
toms apsispręsti. Valstybių pretenzijos į tam ,

Šių dienų Šveicarijoje
(Iš žurnalisto užrašų)

Karo audrai siaučiant, kada svetimi mūsų 
namus degino ir plėšė, mes visada su pavydu 
kalbėdavom apie Švedijos bei Šveicarijos lai
mę, kad tie kraštai neguli tokiose didelėse 
kryžkelėse, kaip mūsiškis. Mes pavydėjom, 
kad jos gali išlikti neutralios, ir ne taip, kaip 
mes, per jėgą būti įstumtais į mindžiojamos 
žemės padėtį. Vienok dabar, kai prasklei- 
džiami slaptieji užkulisiai, matosi, kad Adolfo 
Hitlerio plėšimo planuose nebuvo užmiršta 
nei Šveicarija nei Švedija. Tų kraštų genera
liniai štabai buvo surankioję tas nemalonias 
žinias ir darė visus galimus apsigynimo įren
gimus. Ir dabar, kai po visų ilgos eilės for
malumų, turėdamas reikalingus kelionės do
kumentus į Šveicariją, pasieki įspūdingą Bo- 
deno ežerą ir po to, pasakęs sudiev į Lietu
vos istoriją įėjusiam Konstancos miestui, at
siduri pirmame Šveicarijos pasienio miestely
je Kreuclingene, atsiduri ir ties šveicariškom 
sustiprinimo linijom. Jei tavo traukinys tave 
veža link Zuericho, tu dažnais atvejais, pro 
traukinio langą matai iŠ laukų kyšančius pa
slaptingus bokštelius ir prieštankinių kliūčių 
užtvaras. Tie visi „pagražinimai“ Šveicarijai 
kaštavo kelius milijardus frankų. Traukinys, 
lįsdamas per dažnus tunelius, primena, kad 
karo metu jie buvo prikrauti sprogstamosios 
medžiagos, kad vokiškąjį priešą tuose tune
liuose užverstų. Bet traukinyje ir visur kitur 
iki paties Berno, girdėdamas vokiškąją kalbą 

tikrus kraštus turės būti galutinai atmetamos, 
nes kitaip tautų laisvė nebus patikrinta. Lie
tuva tegali būti viena, dėl to lietuviškos že
mės Ir lietuviškos kilmės gyventojai turi būti 
sujungti į vieną vienetą. To reikalauja tei
singumas.

Mūsų didžiausios pastangos šiandien turi 
būti nukreiptos ta linkme — atkurti vieną 
vienalypę Lietuvą. Mes turime jau dabar ša
linti visas kliūtis, kurios galėtų pasunkinti to 
klausimo sprendimą. Tvarkykime savo rei
kalus taip, kad ir nuo mūsų atitolę tautiečiai 
lengviau surastų kelią atgal į mūsų šeimą. 
Jie turi žinoti ir įsitikinti, kad jie, sugrįžę į 
savo šeimos židinį, atras savo tikrąją tėvynę, 
kurioje jie jausis namie, savi tarp savų, ne 
pastumdėliai, bet lygūs, kuriems visos gėry
bės ir visi postai lygiai prieinami. Jie turi 
žinoti, kad jie gali visais atvejais tik laimėti. 
Tur būt, ir jie šiandien jau supranta, kad 
nacių pasakos apie lietuvių nekultūringumą 
ir nesugebėjimą tvarkytis yra tokios pat ne
pagrįstos, kaip ir naujo okupanto ditirambai 
apie visokius socialinius ir materialinius lai
mėjimus. Nacių diktatūrai sugriuvus, galima 
kalbėti atvirai, o kur galima atvirai kalbėti, 
ten nebegalima teisybės užslėpti. Dabar kal
bame atvira, nuoširdžia kalba, ne kokio dik
tatoriaus ar užkariautojo įsakymu. Dabar 
gali kiekvienas pasisakyti, ko jis trokšta. Ti
kėkime, kad mūsų bėdos šauksmai bus kur 
reikiant Išgirsti, jei juos atvirai reikšime vi
sam pasauliui. J. Grigolaitis 

ir matydamas tokius pat veidus, kaip Švabi- 
joje, imi galvoti, ar užpuolimo atveju nebūtų 
čia atsiradę perdaug išdavikiškųjų talkininkų, 
penktąja kolona vadinamųjų. Jei šis sakinys, 
kaip dabar vokiškasis šveicaras sako, jį įžei
džiąs, tai mes atsiprašydami galime pasakyti, 
kad netikėjimo kirminas mumyse vistiek pa
lieka. Ta pačia proga man prisimena ir an
trieji vokiškai kalbantieji Vokietijos kaimy
nai — austrai. Savo akimis juos stebėjau 
1938 metų sukilimo arba, teisingiau pasakius, 
prijungimo ir prisijungimo metu ir dabar, kai 
skaitau austriškuose laikraščiuose tuos deja
vimus apie visokius prievartavimus, tebegal- 
voju apie tai, kad didelė dalis jų į vokiškus 
magus ėjo išskėstomis rankomis. Bet tai jau 
kita tema, o mums šiandien svarbu, kad Švei
carija išliko neutrali, kad krašte niekur ne
matyti griuvėsių, kad kraštas gyvena visiškai 
normalų gyvenimą, kad visur visko pilna ir 
šveicaro veide nematyti to išgąstingo klausi
mo — kas bus rytoj? Kad mes ir pareiškėme 
tam tikrus abejojimus dėl penktosios kolonos, 
bet reikia teisingai pasakyti, kad didžioji gy
ventojų dauguma savo simpatijomis buvo va
karinių sąjungininkų pusėje, visai nekalbant 
apie vyriausybę ir kariuomenės vadovybę, ku
ri gal kiek savotiškai vykdė ir neutralumą. 
Tą vyriausybės ir kariuomenės politiką ge
riausiai nusako šis, madingas anekdotas: anglų 
ir amerikiečių lėktuvams pasirodžius ties 

Išdilsią žodžiai šimtmečių granite 
Šventovėse šventa ugnis užgęsta. 
Po vėtros ir kovos saulėtam ryte 
Nauji laivai išplaukdami paskęsta.

Prapuola džiaugsmas aukso burte.
Varpai sudrumsčia amžinybės tylą. 
Sugriūva miestai šimtmečių sukurti. 
Griuvėsiuos tautos ir žmogus pakyla.

Nutilus audrai, uostan grįžta valtys.
Žvejai prieš saulę vėl tinklus ištiesia.
Ir po žiemos žolytė ima kaltis
Iš šalto gruodo į dienužę šviesią.

Jonas Nevardauskas

Šveicarijos teritorija, artilerijos punktas, ku
riam pavesta to- ruožo gynyba, lėktuvams te
legrafuoja, kad jie skrenda ties Šveicarija ir 
kad šveicarai būsią priversti atidaryti ugnį. 
Iš lėktuvų jiems atsako, kad lakūnai tai žinio 
ir jie nė kiek nedvejodami uždavinį vykdo 
toliau. Ir viena ir kita pusė tą patį pakartoja 
dar vieną kartą, ir tada priešlėktuvinė arti
lerija atidaro ugnį. Vyksta baisus šaudymas. 
Iš lėktuvų vienas amerikiečių lakūnas tele
grafuoja artilerijos punktui, kad jie šaudo 
vieno kilometro netikslumu. Iš artilerijos 
punkto lakūnui atsako: — Mes tai žinome ir 
taip uždavinį vykdysime toliau.

• ♦ *
Keleiviui, pakliuvusiam iš Vokietijos į 

Šveicariją ir eilę metų nemačiusiam puošnių 
vitrinų, pradžioje sunku susiorientuoti. Jei 
turėtum atliekamo pinigo, neabejotina, pra
dėtum pirkti iš pirmos pasitaikiusios krau
tuvės visa tai, ko per tuos kelius metus ga
lėjai gauti tik spekuliacinėmis kainomis. Bet 
deja, šveicariškas pinigas brangus ir jo už 
markes negausi. Vokiškoji markė šiandien tik 
Vokietijoje vaidina pinigo rolę. Jokiuose ki
tuose kraštuose niekas su marke nesiskaito. 
Tat ir kiekvieno keleivio, pakliuvusio į Švei
cariją iš Vokietijos, pasitenkinimas greit pra
dingsta ties vitrinų langais. O vitrinose ir 
pačiose krautuvėse prekių pilna iš viso pasau
lio, lyg gyventum ne pokario gyvenimą, kada 
tiek daug kalbama apie badą, nepriteklius, 
vargą. Vitrinose ir krautuvėse matai tiek, o 
gal dar ir daugiau, kaip savo laiku Kaune, 
Laisvės alėjos turtingose krautuvėse. Tik kai
nos tada pas mus buvo kur kas pigesnės. Kad 
skaitytojas susiorientuotų, čia primenama, jog 
už 1 dolerį gali gauti 3,4 franko. Gi prekių 
kainos šios: bulvių kilogramas — 35 rapos, 
bekono (rūkyto) kg — 8,5 franko, viščiuko 
kg — 9 frankai, pamidorų kg — 1,1 frankų. 
Vidutinės vertės kostiumas kaštuoja 150 fran
kų, geri batai — 60 frankų. Gi laikrodžiai, 
kuriais taip pagarsėjusi Šveicarija, kaštuoja 
tiesiog žvėriškas kainas. Vitrinose sunku rasti 
laikrodį, kuris kaštuotų mažiau, kaip 30 fran
kų, gi vidurkis siekia apie 65 frankus. Tiesa 
pasakius, žemos kokybės prekių sunku pama
tyti. Ir turguj prekių rūšis aukšta, prekės la
bai tvarkingai surūšiuotos, daržovės ir vaisiai, 
jei savo krašto gamybos, nepaprastai švarūs, 
patrauklūs. Žinoma, esant tokioms, kainoms, 
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menė buvo labai susidomėję šios bylos pa
ruošimu ir jos raida. Šitokio dalyko nieks 
prieš tai nebuvo regėjęs nei girdėjęs; niekad 
prieš tai joks pavaldinys nedrįso mylėti ka
raliaus dukters. Ilgainiui tokie dalykai tapo 
pakankamai. įprasti, tačiau anuomet tai buvo 
ne mažo laipsnio naujybė ir sukrėtimas.

Perdėm visoj karalystėje buvo apžiūrimi 
tigrų narvai, ieškant biauriausių, labiausiai 
nenutramdomų bestijų, iš kurių tarpo galima 
būtų išrinkti arenai plėšriausią pabaisą; beja, 
teisėjai žinovai atidžiai tikrino ištisoj valdo
vo žemėje visus moteriškojo jaunimo sluok
snius ir gražuoles, kad anas vyras turėtų tin
kamą jaunąją, jei jo dalia neskirtų jam kito 
likimo. Be abejonės, kiekvienas žinojo, kad 
veiksmas, kuriuo teisiamasis buvo kaltina
mas, — jo padarytas. Jis mylėjo princesę, ir 
nei jis ar jinai, nei kas kitas negalvojo pa
neigti šio fakto, tačiau karalius negalėjo tu
rėti minties leisti tokio pobūdžio faktams kiš
tis tieson ir drumsti veikimą to teismo, ku
riuo jis itin žavėjosi ir buvo didžiai paten
kintas.

Nesvarbu kaip byla baigsis; tas bernelis 
visitek stos teisman, ir karalius seks su este
tiniu pasitenkinimu įvykių eigą, kuri nusta
tys, ar jaunikaitis klydo ar ne, leisdamas sau 
mylėti princesę.

Skirtoji diena atėjo. Iš toli ir arti suplau
kė žmonių jūra, užliedama didžiąsias arenos 
galerėjas; ten netilpusios minios tvenkėsi prie 
Išorinių arenos sienų. Karalius ir jo dvariš
kiai buyo savo vietose priešais dvynukes du
ris — tas likimines duris, taip klastingas savo 
panašumu.

Viskas buvo paruošta. Davė ženklą. Ir 
apačioj po karališkiais durys prasivėrė ir 
princesės mylimasis įžengė arenon. Aukštas, 
gražus, žavus: jo išorę žiūrovai sutiko susi
žavėjimo ir 'išgąstavimo pustyliu aiktelėjimu! 
Pusė susirinkusiųjų nežinojo, kad toks didis 
jaunas vyras gyveno jų tarpe. Jokia staig
mena, kad kunigaikštytė jį mylėjo! Koks bai
sus daiktas ten jam būti!

Gražuolis, žengtelėjęs pirmyn į areną, at
sigrįžo pagal veikiantį paprotį karaliui nusi

lenkti: tačiau jis anaiptol negalvojo apie ka
raliaus asmenį; jis įsmeigė akis į karalaitę, 
kuri sėdėjo savo tėvo .dešinėj. Jei jos pri
gimtis būtų neturėjusi savo barbariškos pu
sės, tai, galimas daiktas, ši moteris būtų ten 
nedalyvavusi, bet jos veržli ir Jautulinga «ie- 
la būtų vis dėlto jai neleidusi neateiti į tokį 
įvykį, kurį ji taip baisiai ėmė į galvą. Nuo 
tos valandos, kai įsakas nustatė, jog įsimylė
jėlis išspręs savo likimą karaliaus arenoj, ji 
dieną ir naktį daugiau nieko negalvojo, kaip 
tiktai apie tą didį įvykį ir visus su juo susi
jusius klausimus. Turėdama daugiau galios, 
įtakos ir charakterio jėgos, negu bet kas ki
tas bet kada įpuolęs į panašią didžią bėdą, ji 
padarė tai, ką niekas negalėjo atsiekti: ji pa
tyrė durų paslaptį. Ji žinojo, katrame kam
baryje stovėjo prie durų atidaru pryšakiu ti
gro narvas, katrame laukė moteris. Pro šias 
storas, sandariai iš vidaus odomis aptrauktas 
duris negalėjo joks garsas ar sugestija pa
siekti žmogaus, besiartinančio patraukti vie
ną katrą užrakto stūmą. Tačiau auksas ir 
moteries valios galia suteikė princesei pa
slaptį.

Ne tiktai ji žinojo, katrame kambaryje 
stovėjo moteris, pasiruošusi pasirodyti visa 
rausvenanti ir spinduliuojanti, jei jos durys 
atsidarytų, bet ji žinojo ir kas ta moteris. Tai 
buvo viena gražiausių ir žavingiausių kara
liaus dvaro moterų, išrinkta kaip dovana kal
tinamajam, jei jis įrodys savo nekaltumą dėl 
nusižengimo siekti taip aukštai viršum jo sa
vo kilme esančios. Ir ji jos neapkentė. Juk 
ji dažnai matė arba įsivaizdavo, kad matė, 
šią žavią būtybę, beįsmeigiančią susižavėji
mo žvilgsnius į jos mylimąjį, ir kartais ji gal
vojo, jog jis juos pagaudavo ir net jis savo 
svetimoteriaujantį žvilgsnį įverdavo į jos akis. 
Tada ir dabar ji matė juodu kartu besišneku
čiuojančius, bet tai būdavo labai trumpas paš
nekesys; deja, juk ir mažulėliu tarpu gali 
kartais daug pasakyti. Galimas daiktas, jie
du kalbėjosi visai nereikšmingomis temomis, 
bet ar ji tuo galėjo būti tikra?

Mergelė buvo tyčia graži, bet ji šelmė iš
drįso pakelti akis į princesės mylimąjį; ir 

ėmė jos paveldėtas iš tolimųjų sentėvių, tų 
pirmykščių barbarų, laukinis kraujas kaisti 
ir su visu savo įniršimu neapkęsti už tylių 
durų raustančios ir drebančios moters. Kai 
jos mylimasis atsigrįžo į ją ir jų akys susiti
ko, o ji ten sėdėjo išblyškusi ir pabalusi labiau 
negu bet kuri kita žmogysta, baltuojanti žiū
rovų išgąstingų veidų jūrose, jis pamatė, dėka 
savo greito susivokimo, kurį teturi tik sielos 
į vieną esybę susinėjusios, kad ji žinojo už 
katrų durų trypė tigras ir už katrų stovėjo 
moteris. Jis vylėsi, kad ji tai žinos. Jis per
prato jos įgimtį ir jis savo sielos visybe buvo 
tikras, jog ji niekad nebenurims, kol nepatirs 
ano dalyko, nežinomo visiems kitiems žiūro
vams ir net pačiam karaliui. Vienintėlė šio 
vyro viltis, iš kurios sklido bet kuris aišku
mas, buvo pagrįsta karalaitės pasisekimu at
skleisti misteriją; ir ta akimirka, kai jis žvilg
terėjo į ją, jis suprato, jog jai tai pavyko, kaip 
ir jo siela jam sakė, jog tatai jai pasiseks.

Tada ir buvo tas jo greitas ir rūpesčio ku
pinas žvilgsnis raiškiai klausiantis: „Katros?“ 
Ji tą klausimą visiškai suprato, lyg jis būtų jį 
balsu šūktelėjęs iš vietos, kur jis stovėjo. Ne
galima buvo nė akimirkos delsti. Klausimas 
buvo aiškus kaip diena. Į jį reikėjo atsakyti.

Ji buvo padėjusi dešinę ranką prieš save 
ant minkštos atramos. Ji kilstelėjo tą ranką 
ir mažutėliu, greitu judesiu ją kryptelėjo de
šinėn. Niekas kitas, tiktai jos mylimasis ją 
matė. Visų akys, išskyrus jo, buvo įsmeigtos 
į vyrą arenoje.

Jis atsigrįžo ir tvirtu greitu žingsniu pe
rėjo tuščią plotą. Visų širdys sustojo plaku
sios, visiems užėmė žadą, visų akys nejudomai 
įsmigo į jį. Ir jis be mažiausio svyravimo 
priėjo prie dešiniųjų durų ir jas atidarė.

Dabar šioj vietoj kyla šis klausimas: tigras 
ar moteris išėjo pro tas duris?

Kuo daugiau mąstome šiuo klausimu, juo 
sunkiau į jį atsakyti. Tai verčia mus išsprę
sti žmogaus širdies mįslingumą, tai veda mus 
per susiraizgusį aistrų labirintą, iš kurio 
mums išeiti yra sunku rasti kelią. Galvokie 
apie tai, teisingasis skaitytojau, taip, lyg šio 
klausimo išsprendimas nepriklausytų nuo ta

vęs paties, bet nuo pusbarbarės princesės, nuo 
jos sielvarto ir pavydo liepsnų baltai įkaity
tos sielos. Ji jo neteko, bet kas jį turės?

Labai dažnai ją budinčią ar sapne ištikda
vo šiurpus siaubas ir, kai ji pagalvodavo apie 
savo mylimąjį beatidarantį duris, už kurių 
švytėjo tigro iltys, ji stverte stverdavosi ran
komis apkniaubti savo veidą.

Tačiau daug dažniau ji matydavo jį prie 
kitų durų! O, kaip ji grieždavo dantimis ir 
rovėsi plaukus, kai ji neramių svajonių vaiz
duose išvysdavo, jam pravėrus moters duris, 
jo beribio žavesio prasiveržimą! Ogi kaip, tie
siog neapsakomai, degė jos siela agonijoj: — 
kai ji tarėsi reginti jį, beskubantį sutikti tą 
išraudusiais skruostais ir pergalės žiežirbo
mis blyksčiojančių akių moterį; kai ji maty
davo jį, jam benusivedant ją, visą degantį 
sugrįžusio gyvenimo džiaugsmu; kai ji girdė
davo .garsius minios šauksmus ir laimės var
pų gaudimą; kai ji matydavo kunigą su link
smais palydovais einantį poros link ir jos pa
čios akivaizdoj jiems teikiantį vyro ir žmo
nos vardą; kai ji regėdavo juodu gėlių taku 
ir džiūgaujančios minios šauksmo audroj kar
tu nueinančius, ir pagaliau, kai tas minios ža
vesio viesulas nunešdavo iš jos širdies išsiroj 
vusį beviltišką ir vienišą aiktelėjimą!

Ar negeriau jam būtų ūmai numirti ir eiti 
į pusbarbariškos ateities palaimos dausas jos 
laukti?

Juk čia, dar tas biaurusis tigras, tas vaito
jimas, tasai kraujas!

Jos sprendimas viena akimirka buvo pa
reikštas, tačiau jam suformuoti reikėjo be
kraščių dienų ir naktų sielvartingų svarsty
mų. Ji žinojo, kad į ją kreipsis su klausimu 
ir todėl ji buvo apsisprendusi, ką į tai atsa
kyti. Taip, ji visai nesvyruodama mosterėjo 
ranka dešinėn.

Tasai jos apsisprendimo klausimas negali 
būti paviršutiniškai svarstomas, ir nedera 
man pagalvoti, jog aš esu tas žmogus, kuris 
sugebėtų į jį atsakyti. Taigi, aš ir palieku 
jums visiems išspręsti: katras išėjo pro atida
rytas duris — moteris ar tigras?

Iš anglų kalbos vertė ’ J. Žmuidrinas
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»« KULTŪRINIS GYVENIMAS ••
Tvarkytini fizinio auklėjimo reikalai

Fizinis auklėjimas yra viena pagrindinių 
bendrojo auklėjimo dalių. Jos apimtis daug 
platesnė už visas kitas pilnutinio auklėjimo 
priemones, nes ji apima ne tik mokyklinį, bet 
ir užmokyklinį jaunimą.

Užmokyklinio jaunimo ryškiausia fizinio 
auklėjimo forma yra sportas, kuris dabar
tiniame tremtinių gyvenime vaidina ne tiek 
auklėjamąjį, kiek reprezentacinį pobūdį. Ir, 
turime pripažinti, ši reprezentacija lietuviš
kam reikalui jau dabar yra tapusi vienu svar
biausių mūsų tautinio ir kultūrinio gyvenimo 
poreiškiu. Mūsų kultūrinio gyvenimo ir jo 
aukšto lygio1 reprezentantams — stipresnie
siems chorams, meniniams ansambliams ir p. 
tuo atžvilgiu sporto klubai, krepšininkų, fut
bolo, šachmatų, stalo teniso komandos ir pa
skiri lengvosios atletikos sportininkai dažnu 
atveju yra „konkurentai“. Toji fizinio auklė
jimo forma — sportas yra nepakeičiamas ko
vos dėl mūsų pačių ir mūsų tautos gero var
do kėlimo ginklas. Tuo būdu dabartinio mūsų 
gyvenimo fone fizinis auklėjimas yra tapąs 
bendru kultūriniai tautiniu reikalu. Užtat jo 
tvarkymas ir tinkamas jam vadovavimas pri
valo mums visiems rūpėti, o ypatingai ir pir
miausia — buvusiems fizinio auklėjimo dar
buotojams kartu su švietimo vadovybe.

Bet prisimenant mūsų sportininkų ligšio
linius pasiekimus ir aktyvią jų veiklą visuose 
sportinio pobūdžio parengimuose, gali ne vie
nam susidaryti vaizdas, kad šioje kultūrinio 
darbo dirvoje yra viskas tvarkoje bei pride
ramoje aukštumoje ir nauji tvarkymosi užsi
mojimai nė nereikalingi. Taip tačiau nėra. 
Pažiūrėkime:

1. Fizinis auklėjimas mokyklose vykdo
mas labai neplaningai ir visiškai menkai: pra
dinėse mokyklose visai beveik nebūna fizinio 
lavinimo pamokų, o aukštesnėse — gimnazi
jose ar specialinėse mokyklose reikalas irgi 
ne geresnis, nes fizinio lavinimo pamokos, ku
rių iš viso pamokų lentelėje vos įžiūrimas 
skaičius, paverčiamos kitų dalykų (istorijos, 
matematikos ar kalbų) pamokomis arba, dar 
liūdniau, paprasčiausiais pasivaikščiojimais.

2. Ne viskas tvarkoje ir užmokyklinio jau
nimo fiziniame auklėjime. Dabartinė sporti

Dėl svetimų tikrinių daiktavardžių rašybos
Pirmiausia turiu pasisakyti, kad nesu filo

logas, taigi nekompetentingas spręsti kalbos 
klausimus. Šio straipsnio tikslas — tik at
kreipti mūsų kalbininkų ir kitų kompetentin
gų asmenų dėmesį į tą iš šalies žiūrint, gal 
menką reikalą. Tačiau kiekvienas, kuris są
moningai seka šiandieninę mūsų lietuvišką 
tremtinių spaudą, gali lengvai pastebėti, kad 
svetimų tikrinių daiktavardžių rašyboje — 
tikras šiupinys.

Nežinau, ar jau Lietuvoje buvome dėl to 
dalyko galutinai susitarę ar ne. Tačiau prisi
menu, kad, pav., „Lietuvos Aidas“ „mėgdavo“ 
svetimas pavardes ar svetimus vietovardžius 
rašyti kilmine rašyba, dažniausiai pridėdamas 
dar lietuviška galūnę, o „Lietuvos Žinios“ 
„stengdavosi“ rašyti taip, kaip tariama. At
seit, kad žmonės skaitydami teisingai ištartų. 
Žinoma, ir „Lietuvos Žinios" nepamiršdavo 
lietuviškos galūnės. Taigi gaudavosi panašūs 
dalykai:
„L. Aidas“ 

Churchillis 
Rooseveltas 
New-Yorkas 
Chicaga

„L. Žinios“ -
Čerčilis (gal geriau Ciorčilis) 
Ruzveltas
Naujorkas (kodėl ne Njujor-
Cikaga ir t.t [kas?

Taigi matome, kad jau laisvoje Lietuvoje 
turėjome bent dvi svetimų tikrinių daiktavar
džių rašybas. Nejaugi mūsų rašyba gali tai 
leisti?

Bet pažiūrėkime, kiek rašybų tiems pa
tiems svetimiems tikriniams daiktavardžiams 
dabar, tremtyje, turime. Daug ieškoti nerei
kia. Jūs galite pastebėti, kad šiandieninėje 
mūsų spaudoje vienas ir tas pats žodis jau 
tame pačiame laikraščio puslapyje įvairiai ra
šomas. Tai daro (beveik be išimties!) visi mū
sų lietuvių tremtinių laikraščiai. Net ir tie, 
kurie turi gerą vardą ir mūsų labai laukiami 
svečiai!

Vien tik į du to paties laikraščio puslapius 
pažiūrėjęs radau štai kokias svetimų tikrinių 
daiktavardžių rašybos grupes: a) rašoma „vi
siškai sulietuvinta“ rašyba — Paryžius, Lon
donas, Berlynas, Bagdadas, Jeruzalė, Aleksan
drija, Niurnbergas ir t.t., b) „pusiau sulietu
vinta" rašyba — Kietis, Nūrnbergas, Songau, 
... c) vietovardžių pavadinimas ir rašyba ,jie- 
lietuvinami“ — Athen, Alexandria, Teheran, 
Rosenheim, Nūrnberg, Helsinki,...

Žinoma, čia mums aišku, kad Nūrnberg, 
Nūrnbergas ir Niurnbergas yra tas pats Nūrn
berg. Bet kai tame pačiame laikraščio nume
ry (dažnai ir tame pačiame puslapy!) įvairiai 
tas pats žodis rašomas, tai jau visvien net
varka. 

Tiesa, kai kuriuos vietovardžius dėl tam 
-tikrų istorinių ar kitokių priežasčių vokiečiai 
vokietina (Liege — Lūttich, Saarlouis — Saar-

nė veikla yra tapusi laimėjimų siekimo svai
guliu. Sitai konstatuodami, anaiptol neštaja
me skersai kelią sportinei veiklai ir nesmer
kiame sportinio mūsų jaunimo entuziazmo, 
pajėgumo bei aktyvumo. Priešingai, visa tuo 
džiaugiamės ir didžiuojamės, bet negalime pa
miršti auklėjamosios ir grynai kultūrinės fi
zinio lavinimo pusės. Dažnu atveju ji būna 
svarbesnė'už patį laimėjimą ar sportinius su
gebėjimus. Todėl, pripažindami sportininkų 
pasiektų laimėjimų vertingumą, turime atsa
kyti ir į tokius klausimus: Ar visada ir visur 
mokame džentelmeniškai laikytis aikštėje ir 
džentelmeniškai laimėti ar pralaimėti? Ar vi
sur pasirodome ir esame reikiamoje sporto 
kultūrinėje aukštumoje? Ar visada mūsų var
žovai ir rungtynių žiūrovai gali pasakyti, kad 
lietuviai ne tik pajėgūs, bet ir taurūs sporti- 
ninkai-kovotojai? Kai gryna ir ramia sąžine 
į aukščiau pateiktus klausimus galėsime at
sakyti teigiamai, tada mūsų sportinė veikla 
vispusiškai atitiks tautinę reprezentaciją. O 
kol tai pasieksime, abiem atvejais — moky
klinis ir užmokyklinis — fizinis auklėjimas 
prašosi konkretesnių ir platesnių pataisų, nes 
paskirai veikiantieji mūsų fizinio lavinimo 
vienetai neturi bendros, vieningos ir jų vei
klą koordinuojančios  .linijos. Tatai neatidėlio
tinai būtina!

Šio darbo nedelsiant privalo imtis dar Lie
tuvoje'pasižymėję ir dabar tremtyje esantieji 
fizinio lavinimo specialistai, kurių čia turime 
gausų būrį. Tiesa, šiuo metu jie gyvena įvai
riose, viena nuo kitos toli esančiose stovyklo
se ir net priešingose zonose, tačiau vienkarti
niam žygiui — nustatyti ir išdirbti nuodug
nius tremtiniam jaunimui fizino auklėjmo 
nuostatus ir išsiaiškinti visus aktualius fizinio 
auklėjimo reikalus — juos suburti, atrodo, 
būtų įmanoma. Mūsų švietimo vadovybė tu
rėtų neatidėliodama sušaukti fizinio auklėji
mo ir sportinio veikimo darbuotojų suvažia
vimą, kurio darbotvarkės centriniu punktu ei
tų vieningų ir tikslių fizinio auklėjimo gairių 
nustatymas. Juo greičiau bus tatai padaryta, 
tuo geriau bus pasitarnauta mūsų jaunuome
nei ir bendrajam lietuviškam reikalui.

J. Jašinskas 

lautem, Milano — Mailand, mūsų Kauną bu
vo pavertę į Kauen), prancūzai — „prancū- 
zina“ (Frankfurt am Main — Francfort-sur- 
la Maine, Frankfurt an der Oder — Franc- 
fort-sur-l’Oder, Mūnchen — Munich), anglai 
„anglina“ (Mūnchen — Munich) ir pan.

Nekalbant apie vokiečių persistengimą pa
sienio valstybių vietovardžius vokietinti, kitų 
padaryti „suprancūzinimai“ ar „suanglinimai“ 
yra įvykę istorijos eigoje arba aiškumo dėlei. 
Taip jau žmonės pradėjo vadinti, ir gana. Mes 
irgi sakome ir rašome Berlynas, Paryžius, 
Londonas,:.. Bet visus svetimus vietovar
džius juk „nesulietuvinsime“ ir nepriversime 
kitas tautas taip išmokti, kaip mes vadiname.

Dar blogiau su svetimų pavardžių bei vąr- 
dų rašyba. Nieko gal ypatingo, kai vardai ir 
pavardės „lietuvinami“ gražiosios literatūros 
veikaluose. Jei ir negaliu iš lietuviškoje ver
timo sužinoti, kaip angliškai vadinasi Theo- 
dore’o ‘ Dresėr’io „Amerikoniškos tragedijos“ 
herojus Klaidas Grifitas (Klid ar Klaid Gri- 
fit?), tai dar nieko baisaus. Bet kai iš Bidault 
gaunamas Bido ar iš Jule Verne — Žiul Vem 
ir pan. — tai visvien čia ne visai gerai. Ka
žin ar paryžietis prancūzas tuojau atsakytų, 
jei užrašę ant-kortelės „Monsieur Bido“, pa
klaustume, ar jis tą poną pažįsta?

Pagaliau jei jau sau ir leistume taip pagal 
tarimą svetimus tikrinius daiktavardžius ra
šyti, tai rašykime tik taip. Nors geriausia, 
man rodos, rašyti taip, kaip iš tikrųjų tas ar 
kitas asmuo bei vietovė vadinasi. Man atrodo, 
kad iš tokio „lietuvinimo“ radosi ir mūsų 
Amerikoj esančių brolių kai kurių laikraščių 
ir kasdieninė lietuviškoji kalbasu „boisais“, 
„aiskulėmis“ ar pan. Tiesa, jau ir kažkuriame 
mūsiškių laikraščių pasirodė panašus išsireiš
kimas: „... jos akomponavimas buvo fach- 
maniškas ...“; nedaug trūksta iki „... jos be- 
gleituugas buvo fachmaniškas.

Gal būt, tokius didelius ir jau Lietuvoj 
žmonių taip vadinamus miestus, kaip Pary
žius, Londonas, Berlynas, Vašingtonas ir kit, 
galima butų taip ir toliau vadinti ir jų pava
dinimus taip rašyti. Gal jie ir gali likti „su
lietuvinti“. Tačiau mažesnius Vokietijos bei 
pasaulio miestukus ir kaimus reikėtų palikti 
tokiais, kokiais jie yra. Juk dabar, kai kal
bama ir rašoma apie pasaulinę valstybių fe
deraciją, apie Jungtines Europos valstybes, 
pasaulis darosi vis „mažesnis“. Reikia, kad 
būtų sąvokų aiškumas.

Na, o svetimas pavardės kaityti, kaip 
mums patinka, tai jau dėl mandagumo ne
leistina.

Kadangi mūsų kalbai yra specifinės įvai
riems linksniams tam tikros galūnės, tai gal 
geriausia išeitis būtų — rašyti svetimus tikri
nius daiktavardžius tokiu būdu: Nūrnberg’as.

Nūrnberg’o, — ’ui, — ’ą ir t.t. Tenustato tai 
kalbininkai! Tik aišku, kad ta patį žodį bent 
jau tame pačiame puslapyje įvairiai rašyti ne
galima. Nekalbant jau apie pradinės moky
klos ir gimnazijos mokinius, kurie rašybos dar 
mokosi, jos negalės mokėti ir aukštąjį mokslą 
baigusieji, jei nebus sistemos ir vienodumo.

Kita istorija su Mažosios Lietuvos (ne Klai
pėdos krašto!) vietovardžiais. Juk žinome, kad 
to krašto vietovardžiai, kaip ir gyventojai, bu
vo vokiečių suvokietinti. Kai krašto gyven
tojai buvo vokietinami be pertraukos per iš
tisą metų eilę, tai vietovardžiai buvo „krikšti
jami“ dviem etapais. „Pirmąjį krikštą“ davė 
senieji vokiečių kolonistai, o antrąjį, pataisy
dami pirmųjų „ne visai vykusius naujadarus“, 
atliko jau Trečiojo Reich’o valdininkai. Gal 
teisingai vienas M. Lietuvos lietuvis paste
bėjo paklaustas, dėl ko Hitleris pakeitė Ryt
prūsių vietovardžius: „Matai, Hitleris norėjoi 
duoti visiems darbo: valdininkams sugalvoti 
naujus vietovių pavadinimus, o svietimiems 
keleiviams, nerandant senoje vietoje Stalu
pėnų, o Ebenrode — betiksliai klaidžioti ir 
ieškoti Stalupėnų“.

Deja, kad ne tik Hitleris M. Lietuvos vie
tovardžius keitė. Dabar tai darome mes pa
tys. Štai, nusiperku mums tremtyje taip mie
lą Lietuvos žemėlapį. (Pataisė ir spaudai pa
ruošė Juozas Norvaiša. Išleido „Atžalynas" 
Weilheim-Teck). Kaip buvęs vakarų Lietuvos' 
beveik pasienio gyventojas-, tuojau užmetu 
akį ant M. Lietuvos. O gi čia padaryta taip, 
kaip nė Klaipėdos pusiau vokiškos firmos, leis
damos reklaminius Lietuvos žemėlapius, ne
darydavo. Tiesa, čia nepalikti hitleriniai vie
tovių pavadinimai. Ebenrode, Schlossberg, 
Eydtkau,... nerašoma, bet randi Stalluponen, 
Pillkallen, Eydtkuhnen ir 1.1. O kam jau ir 
taip reikėtų rašyti? Juk mes visi žinome, kad 
ten vietoj Neukirch, Lasdehnen, Schillehnen, 
Tollmingkehmen, Kaukehmen, Karkeln ir t.t. 
tebėra tie patys Gaisai, Lazdynai ar Lazdėnai, 
Šilėnai, Tolminkiemis, Kaukie^iis, Karkeliai 
(gal nuo varlių karkimo?) ir t.t Lietuviškes
nių vietovardžių sunku kitose Lietuvos da
lyse rasti!

Prie geležinkelio linijos, einančios iš Te- 
pluvos (žemėlapy Tapiau) į Karaliaučių, pri
dėta rodyklė su prierašu „Konigsberg“. Ma
tyt, žemėlapis išleistas anksčiau už TSRS 
Aukščiausios Tarybos nutarimą — „Konigs
berg“ pavadinti „Kaliningrad". Gal tada ir 
prierašas būtų buvęs oficialus — „Kalinin
grad". Tačiau mums jis visvien lieka Kara
liaučius.

Taigi, mums reikia susitvarkyti: savuosius 
vietovardžius nepadėti „perkrikštyti“, o sve
timus nevertėtų „lietuvinti“. Juk žemėlapį 
nusipirko ir jauniausi mūsų kartos atstovai. 
Iš kur jiems galės ateiti į galvą mintis pa
klausti savo mokytoją ar tėvą: „Ar Girduva 
ir Gumbinė Lietuvos miestai, kad jų toki lie
tuviški vardai? Kodėl jie žemėlapy pažymėti 
už Lietuvos sienų?“ Iš kur vaikui tai ateis 
į galvą, jei jau mes imame rašyti Gerdauen, 
Gubinnen,...

Nenorė’-'-ne svetimų, bet neužmirškime 
savų! Rėkutis

Laiškas Redakcijai
Gerb. p. Redaktoriau!

Prašau patalpinti Jūsų vedamam laikrašty 
Sekančio turinio laišką. „Mūsų Kelio" 23 Nr. 
įdėta p. M. Bijūno rašinėlis „Augsburgo tea
tralų kelias“. Jeigu rašoma kurio nors ko
lektyvo darbo apžvalga, tai reikalinga dide
lis objektyvumas ir tiksli informacija. Deja, 
p. M. Bijūno rašinėliui šito trūksta. Jis vienu 
sakiniu išbraukia tris Vilniaus Teatro akto
rius, kurie „dėl sunkių gyvenimo ir darbo 
sąlygų“ kažkur išvyksta. Skaitančioji visuo-

Ravensburgo UNRRA Teatras
Jau taip susiklojo aplinkybės, jog Ravens

burgo DPiečiai (tarp jų yra ir apie 500 lie
tuvių) vėliausiai pateko į UNRRA-os globą. 
Kai kitų zonų DPiečiai jau mini tokios glo
bos vienerių metų sukaktį, mes į šią univer
salinę organizaciją buvome įjungti tik š. m. 
kovo 15 d. Per keturis su puse mėnesio mū
siškoji UNRRA; paženklinta Team 579 nume
riu, dar nesuspėjo visose srityse pasireikšti, 
nes kai kurios įstaigos tebėra organizavimosi 
stadijoje, o kitos dar tik kuriamos.

Mūsų UNRRA-os viena paskučiausių įstai
gų — tai neseniai suorganizuotas Muzikinis 
UNRRA Teatras, kurio bendradarbiais yra 
įtraukta per 20 įvairių tautybių scenos meni
ninkų — dainininkų ir šokėjų solistų, tauti
nių šokių šokėjų ir įvairių muzikontų, iš ku
rių sudarytas nedidelis džazo orkestrėlis. Tea
tro organizatorius ir jo vadovąs yra Gerard 
W. Leconte, karininkas kultūriniams reika
lams.

Lietuvius šiame teatriniame sambūryje at
stovauja operetės dainininkė Eleonora-Stasė 
Braziulienė-Žebrytė, išraiškos šokio šokėja 
Aldona Šklėriūtė Gi vadovauja ir keturių po
rų tautinių šokių šokėjų grupei, kurią sudaro: 
Aldona ir Jūratė Šklėriūtės, Birutė Merkevi-

čiūtė, Janina Vaičaitienė-Morkūnaitė, Mikas 
Katilius, Juozas Ratkevičius, Genrikas Jogan- 
sonas ir Gediminas Umbražiūnas), koncert
meisterė Danutė Liaugminienė, akordeonistė 
Saulutė Katiliūtė. Be lietuvių, į scenos meno 
sambūrį įeina dar latvių, rusų, lenkų ir ispa
nų artistai.

Pirmasis Muzikinio UNRRA Teatro pasi
rodymas įvyko š. m. liepos 14 ir 15 d. Pran
cūzijos tautinės šventės proga, Ravensburge, 
atviroje estradoje. Villa Spohn sode, įvairiau
siomis spalvomis apšviestoje estradoje, įvairių 
tautybių artistai rodė savo meniškus sugebė
jimus. Nesileisdami į smulkų programos „blu- 
sinėjimą“, norime atžymėti tik mūsų tautiečių 
menininkų pasirodymą ir padaryti kai kurių 
pastabų. E. Braziulienė lietuviškai atliko Ni
co Dostal „Vengriškų vestuvių“ ir Carl Lecoc 
„Širdis ir ranka“ operečių arijas; A. Šklė
riūtė pašoko porą išraiškos šokių ir vien tik 
mergaitės pašoko stilizuotą (teisingiau sudar
kytą!) „suktinį“ ir Gliero „Jablocka“. Šokiams 
akordeonu grojo M. Katilius, solo dainoms — 
D. Liaugminienė. Publika, kurią sudarė vie
tinės ir kaimyninių UNRRA-ų vadovybė su 
tarnautojais, prancūzų kariniai viršininkai ir 
karininkai, visų tautinių komtetų pirmininkai.

Aloyzas Baronai

ViUū
Aš ją nešiojau dundesy patrankų
Ir krintant kulkų lietui iš dangaus.
Aš ją kasdien širdy jaunoj, lyg rankoj, 
Į sunkų žygį ir į ataką nešiaus.
Ji pravedė pro sūkurį granatų — 
Pro pabūklus alsuojančius ugnim. 
Per keletą kovos ir vargo melų 
Kasdien šviesi ji buvo su manim.
Ji buvo man, kaip kelio lietus,
Ji buvo man ir motina ir mylima...
Kai dangų piaustė degančios raketos
Ir kai gaisrais švytėjo toluma.
Nešiojau ją, lyg kūdikio dienų atsiminimą, 
Lyg meilės vasarų alyvom kvepiančias naktiii 
Aš tvirtą ją, lyg tie šaltai baltuojantys kalny- 
Aš ją, kuri vadinosi — negęstanti viltis [nai, 

menė gali suabejoti išvykusių'energija ir pat
varumu, ypač, kai toliau seka, kad „likusieji 
nenuleidžia rankų“ ir „skina sau kelia to
liau“. Leiskit man, p. Redaktoriau ištaisyti 
p. M. Bijūno-rašinėlio netikslumus. Visų pir
ma, kodėl iš Augsburgo išvyko akt. H. Ka
činskas? Jis norėjo ir išeivijoje tinkamoje 
aukštumoje išlaikyti dramos meną. Deja, 
Augsburge nebuvo tinkamos scenos, dailinin
ko, dekoracijų, kostiumų, apšvietimo, repeti
cijoms patalpų. Po sunkios kovos, po spek
taklio — Ištrauka iš V. Krėvės „Šarūno“ ir 
„Žento“, „Vieną vakarą“ — akt. H. Kačin
skas, kai kurių kolegų padedamas, pradėjo 
ieškoti tinkamesnės vietos kolektyvui. Tokia 
vieta tapo surasta (Marktgrafing, prie Miun
cheno). Tačiau vieno kolektyvo nario neno
ras kraustytis ir pašalinių asmenų įtaka su
trukdė išsikėlimą. Šiais laikais lengva bet ką 
sutrukdyti. Nuolatinis neaiškumas stabdo ini
ciatyvą. Kolektyvas suabejojo, trijulė išva
žiavo. Ne dėl ,;sunkių gyvenimo ir darbo są
lygų“, o tik dėl geresnių teatrinio darbo są
lygų. Akt. akt. H. Kačinskas ir R. Veselau- 
skas išvyko į Detmoldą. Ten maistas bloges
nis nei Augsburge, bet Detmolde gyvuoja ki
ta profesionalų trupė. H. Kačinskui aktyviai 
bendradarbiaujant, ji jau išleido premjerą, 
originalią A. Rūko pjesę „Bubulis ir Dundu
lis“ — dekoracijos buv. Kauno Miesto Teatro 
dekoratoriaus Andriušio. Deja, anglų zona 
toli ir tik gandai eina apie meniškai įformin
tą ir vaidybiniai paruoštą spektaklį. H. Ka
činskas išvažiuodamas pabrėžė, kad ateity, jei 
sąlygos leis, suburs apie save išeivijos dra
mą. Aš tikiu tam žymiam lietuviško teatro 
vyrui ir, kiek esu girdėjęs, nuo savo pažadų 
jis nėra atsisakęs. Akt A. Škėma išvažiavo 
dirbti sceninio darbo į Hanau, kur gyvenimo 
sąlygos taip pat prastesnės, nei Augsburge 
Augsburgo teatralų kolektyvas yra stipru J 
vaidybinis vienetas. Tik jam būtinai reikia 
išsikelti iš Augsburgo. Retai kurioje stovy
kloje rasi tokias neįmanomas darbo sąlygas. 
Apie jas dejuoja ir pati trupė. Dar ir dabar 
galima rasti tinkamą kolektyvui vietą. Tiesa, 
laikai dabar migloti, bet kas bus padaryta, 
nenueis vėjais. Čia Augsburgo teatralai turi 
parodyti daugiau iniciatyvos ir išsikelti. Čia 
jau turi paremti ir mylinčioji lietuvišką žodį 
visuomenė ir turi rasti vietą, kol susiburs vi
sa išeivijos drama. Tada, prie gero įformi
nimo, lietuviškas žodis pasidarys svaresnis ir 
dar giliau įsiraus žiūrovų širdyse.

Jus gerbiąs
. A. Škėma

P. S. Dar mažas netikslumas. Didžiausią 
„Pirmojo skambučio“ dalį, be keletos scenų, 
yra atkūręs H. Kačinskas, dar būdamas Augs
burgo kolektyvo meno vadovu.
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apsčiai kviestos ir nekviestos rinktinės publi
kos, abiejų koncertų programas priėmė „šil
tai“, ypač mūsų tautiečių solo pasirodymus. 
Įvertindami gražias mūsų artistų pastangas, 
vis dėlto turime nusistebėti mūsų lietuvaičių 
neapdairumu... Kokiais sumetimais ■ jos šoko 
slavišką „Jablocka“, o ne kurį nors mūsų 
liaudies šokį? Taip pat nesuprantama, kodėl 
jos imasi „stilizuoti“ suktinį ir jį šoka su... 
ilgomis vakarinėmis suknelėmis, bet ne tau
tiniais drabužiais? Abiem atvejais jos tai da
rė, kiek mums žinoma, nėkieno neverčiamos. 
Be to, akordeonistas estradon išėjo blogai pa
siruošęs. Mums atrodo, jog tas ar kitas, kas 
ryžtasi rodytis scenoje ar estradoje, turi pa
galvoti, kad jis atstovauja lietuvių tautines 
spalvas ir tautinę garbę, dėl to turi gerai pa
siruošti ir gražiai pasirodyti...

Ravensburgo Muzikinis UNRRA Teatras 
liepos 28 d. turėjo pirmą iškylą: jis dalyvavo 
nedideliame tautinių šokių ir dainų festiva
lyje, kurį Kressbronne prie Bodeno ežero su
ruošė Tettnango UNRRA. Šį kartą programą 
atliko kelių UNRRA-os skyrių lietuvių, len
kų, ispanų, vengrų, rusų ir ukrainiečių ar
tistai bei ansambliai. Lietuviai pasirodė su 
nauja programa: E. S. Braziulienė padainavo 
St. Vilniškio „Senoji Pilis“, J. Tallat-Kelpšos 
„Nuplasnok“ (Balio Augustinavičiaus nauji 
tremtinių buičiai pritaikyti žodžiai) ir Lecoco 
operetės „Širdis ir ranka“ arija, o keturios po
ros mūsų šokėjų gražiai pašoko „Šustą“ ir 
„Kubilą“. Mūsiškių pasirodymas šį kartą bu
vo gražus visumoje. Visi programos dalyviai 
po koncerto buvo pavaišinti ir jiems įteikta 
dovanėlės. Žiūrovų kontingentą sudarė vie
tos ir Ravensburgo unriečiai, Friedrichshafe- 
no prancūzų įgulos ir karinių įstaigų vadai, 
viršininkai ir karininkai bei gražus būrys 
įvairių tautybių asmenų.

Kiek teko girdėti, Ravensburgo Muzikinis 
UNRRA Teatras, ilgiau pasiruošęs, numato 
koncertuoti visoje prancūzų okupuotoje Vo
kietijos ir Austrijos zonoje, o vėliau, gal būt, 
vyks net ir Prancūzijon. Mūsų tautiečiai, ku
rie įeina į scenos darbininkų sambūrį, turė
dami prieš akis tokias perspektyvas, turėtų 
gerai pasiruošti... Andrius Svajūnas

Arabų pasaulio...
(Pradžia 3 pusi.)

Didžiojo Mufti
grįžimas į arabų žemę. Šis vyras (jo pavardė 
Ha j Amin el-Husseini) yra nepermaldaujamas 
Žydų priešas, kuris nevengia jokių priemonių, 
kad atsiektų savo tikslų. Jis buvęs pirmojo 
pasaulinio karo karys-leitenantas ir didelis 
Specialistas, kur reikia, staigiai išnykti ir, kur 
reikia, netikėtai pasirodyti. Jam teko net sep
tynis kartus įvairiausiomis progomis ir bū
dais bėgti. Ir visada sekasi. Buvęs Hitlerio 
artimas patarėjas žydų reikalams dabar va
dovaus arabams. Atrodo, kad pagal jo direk
tyvas jau sudarytas

arabų Palestinos Komitetas 
su būstine Kaire. Tas komitetas ir vadovaus 
arabų politikai Palestinos klausimo srityje. 
Tiek apskritai į arabų tiek ir į Palestinos rei
kalus

Sovietai yra linkę aktyviai įsijungti 
ir tai arabų pusėje, kaip jų užtarėjai prieš 
vakarų demokratijas. Suprantamas dalykas, 
kad arabai tokios „pagalbos“ neatsisakys. So
vietai, matyti, iš to darosi naudingas ir toli 
einančias išvadas. Jie siunčia tenai savo mu
sulmonus į šventąją žemę „melstis“, jie stei
gia tenai įvairias savo misijas — net pats Pa
triarchas Aleksis ten važinėja. Bet dėl galu
tinų sovietų laimėjimų arabų pasaulyje yra 
dar didelis klaustukas.

Žinoma, galimas dalykas, kad arabai So
vietus panaudos didesniam spaudimui prieš 
anglus. Galimas dalykas, kad Sovietai panau
dos arabus (kaip įrankį prieš anglus). Bet 
toks didelis Sovietų agresyvumas prieš mu
sulmoniškus kraštus — Iraną, Turkiją — ara
bus gali priversti dar daugelį kartų pagalvoti. 
Juk kaip tik Turkija, Iranas, Irakas ir Af
ganistanas turi 1932 m. Seebade pasirašytą 
paktą. Tatai taip pat riša islamiškas valsty
bes. Pagaliau rusų-bolševikų social-ekonomi- 
nė santvarka ne visiems musulmonų kraštams 
gali būti priimtina (pavyzdžiui, grynai kapi
talistinis Egiptas).

Kaip ten bebūtų, arabų pasaulis trečią kar
tą prisikėlė ir perėjo į ofensyvą. Dėl jo run
giasi rytai ir vakarai. Šitos rungtynės sun
kina Palestinos klausimo išsprendimą, kuris 
dėl to gali būti ir toks, kad nei arabai nei 
žydai ilgainiui nebus patenkinti. Tačiau ang
lai kantrūs ir patvarūs. Patyrimo jie turi taip 
pat gana.

Svabų žemėj...
(Atkelta iš 2 pusi.)

Šioje vietoje taigi ir pritiktų paminėti, kad 
šiai devintajai stovyklos galybei vadovauja 
žurnalistai A. Valentinas ir J. Sodaitis.

Kaip organizacijų reikaliukai?
„Partinis“ gyvenimas judrus. Skautai įstei

gė vietininkiją su sktn. V. Šimkumi priešaky; 
„Mirgos“, „Gražinos“, „Aušros“ ir „D.L.K. Vy
tauto“ draugovės sudaro vietininkiją. Gim
nazijoje kruta literatūrininkų ir religininkų 
būreliai. Literatūrininkai skaito savą kūrybą, 
šaukia susirinkimus ir ruošiasi minėti Mar-

Niurnbergo byla
Fritzsche, Bormann.

„Kalba Hans Fritzsche!“ — Daugybę kartu 
toks pranešimas buvo girdimas iš Vokietijos 
radijofonų. Ir čia pat pasigirsdavo propagan
dos ministerijos spaudos ir radijofono sky
riaus viršininko Hans Fritzsche propagandi
niai šūkiai. Šiomis dienomis Fritzsche vėl tu
rėjo progą kalbėti mikrofonan Niurnbergo 
teisme, bet jau kaip vienas is didžiųjų karo 
nusikaltėlių.

„Aš jau nuo pat pirmų karo dienų netikė
jau Vokietijos pergale“ — aiškino teisme 
Fritzsche, kuris iki 1945 metų gegužės kiek
vieną savaitę pėr visas Vokietijos radijo sto
tis šaukė ir reikalavo iš vokiečių tautos gi
liausio pasitikėjimo galutine pergale. Fritz
sche, sakosi, niekada nebandęs žadinti vokie
čių tautoje neapykantos priešui; jis netgi 
dažnai girdėdavęs iš Goėbbelso priekaištų, 
kad jis savo kalbomis padaręs Rooseveltą, 
Staliną ir Churchillį per daug populiariomis 
asmenybėmis. Iš kitos gi pusės, Fritzsche pri
sipažino visomis galybėmis bandęs skaldyti 
sąjungininkų frontą.

„Aš tikėjau sąjungininkų konfliktu, kaip 
šiandieną tikiu jų vienybe, nes Vokietija kon
flikto atveju taptų pirmąja auka,“ — aiškino 
Fritzsche. Teisindamas save toliau, jis pasa
kojo, kad paskutinėmis karo dienomis jis vei
kęs prieš Hitlerio įsakymus. Kai po Hitlerio 
nusižudymo apsuptame Berlyne jis paliko 
aukščiausiu valdžios pareigūnu, jis pasisiūlęs 
maršalui Žukovui kapituliuoti. Dėl to jis vos 
nebuvęs nušautas Hitlerio adjutanto gen. 
Burgsdorffo. JAV prokuroro paklaustas apie 
Goebbelso planą nužudyti didelį skaičių karo 
belaisvių, Fritzsche atsakė, kad „1945 m. .pa
vasarį tuoj po Dresdeno bombardavimo Goeb- 
belsas sušaukė propagandos ministerijoje 
konferenciją, kurioje jis pranešė, kad fūhreris 
yra tvirtai nutaręs Dresdeno miesto griuvė

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Hamburgo studentų krepšinis

Lietuvaitės — latvaitės
Liepos 31 d. įvyko pirmos — seniai lauktos 

moterų krepšinio rungtynės tarp latvaičių ir 
lietuvaičių studenčių. Lietuvaitės savo dar
niom pasuotėm ir tiksliais mėtymais kovą ve
dė užtikrintai ir rungtynes laimėjo 22:8 (13:4), 
laimėdamos krepšių: Tunkūnaitė 7, Misevi- 
čiūtė 8, Kumpikevičiūtė 3, Antanaitytė 0, Gri- 
malytė 4, Drochnerytė ir Musteikytė po 0.

Prieš rungtynes latvaitės mūsiškėms įtikė 
puikią rožių puokštę.

Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras
Hamburgo pabaltijiečių Universitete įvyko 

tarpfakultetinis krepšinio turnyras, kuriame 
dalyvavo 7 komandos (drauge su Hamburgo 
Vokiečių Universiteto rinktine). Į finalą be 
pralaimėjimų iškopė medikai, o iš antros pu
sės — su vienu pralaimėjimu Architektūros- 
Inžinerijos Fakultetas (lietuviai).

Finalinės rungtynės. Iš pradžių medikai 
paspaudžia ir veda 7:0, tačiau į pabaigą „in
žinieriai“ paveja ir puslaikis baigias 12:12. 
Antrame puslaiky vėl medikai pakopia 17:12, 
bet „inžinieriai“ vėl atsigauna. Įtempta kova 
gyva ir įdomi. Medikai Snarskio puikiais me
timais tai išlygina, tai veda savo naudai, an
troje pusėje — Blažąitis vykusiai „darbuoja-

tyną Jankų, Dr. Joną Šliūpą ir Maironį. Re- 
ligininkai, tur būt, taip pat nesnaudžia.

Raudonasis Kryžius kurį laiką gyveno kri
zę: po senosios valdžios nuvirtimo nesisekė 
sudaryti naują, nors ir įvairios siuntos iš 
Amerikos buvo pakely arba jau atvykusios ...

Tačiau krizė juk visados praeina.
Kooperatyvas stovi pilnoj aukštumoj, kaip 

ir visi šių laikų ekonomistai. Nuo pieštukų 
iki batų tepalo, nuo vyniojamo popieriaus iki 
„allesklėberio“ ir įvairiausių šiame pilkame 
gyvenime moterims taip reikalingų spalvų — 
kooperatyve pasirinkimas didžiausias. O kai
nos? Kainos tvirtos, tačiau mažesnės kaip pas 
„ekonomistus“.

Kaip manote, lietuviškąją policiją taip pat 
galima priskirti prie organizacijų, tiesa? Už 
tat jokių nusikaltimų čia neįvyksta, jeigu, ži
noma, čia policijos nuopelnas ...

Vienos organizacijos tik čia trūksta — tai 
ansamblio. Šioje srityje mūsų kolonija pas
kutinė kitų stovyklų tarpe. Važiavo į čia de
vynių amatų žmonės, bet muziko — nė vieno. 
Jei bent Krekenavos vargonininkas į čia bū
tų atvykęs, tikrai ansamblį būtume įsteigę, 
nesgi balsų čia netrūksta: kai kada ir be di
rigento pasiseka bažnyčioje „... nuo bado, 
mirties ir karo“ sugiedoti.

O pabaigai...
Skaitytojau, jeigu viską rašyčiau, pabaiga 

dar toli būtų, nesgi gyvenimas čia gana ju
drus ir įvykiai bėga vienas po kito. Jei ne
parašysiu kito reportažo, gal pats, skaityto
jau, pralaužęs „uždarytą sąrašą“, atvyksi į 
Niurtingeną ir čia įsitaisęs galėsi tame ju
driame gyvenime suktis drauge su visais.

J. Žilvinas

siuose sušaudyti sąjungininkų lakūnų — karo 
belaisvių tokį skaičių, koks vokiečių skaičius 
yra žuvęs bombarduojant Dresdeną. Goeb- 
belsas man pavedė pasiruošti šiai akcijai. Aš 
nuo ,to išsisukinėjau ir dėl to kilo jaudinan
čių scenų.“ Pagaliau Fritzschei pavykę Goeb- 
belsą, taip paveikti, kad nuo šio plano buvę 
atsisakyta.

Hans Fritzsche parodymais buvo baigtas 
kaltinamųjų apklausinėjimas. Paliko neap- 
klaustas tik buvęs partijos kanceliarijos vir
šininkas ir kartu Hitlerio dešinioji ranka 
Martin Bormannas. Jis teisme nedalyvauja ir 
nėra tikrai žinoma, ar jis yra gyvas, ar žuvo 
Berlyno apsupimo metu. Jo gynėjas dr. Ber- 
goldas pateikė teismui Bormanno sekretorės 
Krueger parodymus. Ten ji rašo, kad pasku
tinį kartą Bormanną ji mačiusi 1945 m. ge
gužės 1 d. Reicho kanceliarijos rūsyje. Iš ki
tų ji kiek vėliau sužinojusi, kad Bormannas 
dar buvęs Friedrichstrasse, kur tuo metu bu
vusi ypatingai smarki artilerijos ugrys ir ap
link buvę daugybė lavonų. „Labai yra gaila, 
— pareiški\dr. Bergoldas, — kad Bormanno 
mirtis negali būti tikrai įrodyta. Tuo suku
riama įvairios legendos ir atsiranda netikri 
Bormannai, kurie Martino Bormanno vardu 
man rašo laiškus, kurie, žinoma, yra ne kalti
namojo rašyti.“

Vėliau į teismą buvo pakviestas ir ap
klaustas buvęs Hitlerio šoferis Erich Kempka. 
Jis paskutinį kartą matęs Bormanną gegužės 
mėn. iš 1 į 2 d. naktį. Tą kartą Bormannas 
buvęs prisijungęs prie vienos šarvuočių gru
pės, kuri prie Friedrichsstrasse stoties ban
džiusi prasilaužti. Čia „aš mačiau susmun
kant Martiną Bormanną šalia jo sprogusio 
tanko ugnyje“ — pareiškė buvęs Hitlerio šo
feris Kempka. V. G.

si“. Pasekmė, svyruoja 17:17; 19:19; 21:21; 
24:24. Jau čia pat rungtynių pabaiga, tačiau 
vėl tolimas Snarskio metimas... yra! 26:24. 
Teisėjo švilpukas skelbia gražių rungtynių 
pabaigą. Turnyro nugalėtojas be pralaimėji
mų — Medicinos Fakultetas: Plorinš (latvis), 
Snarskis (liet.), Korė (latv.), Bildušas I (liet.), 
Ozols (latv.) ir Kaunas (liet.).

Antrą vietą su dviem pralaimėjimais užė
mė Architektūros-Inžlnerijos Fakultetas: Bla- 
žaitis, Bildušas II, Deikus, Mikoliūnas, Trel- 
vys, Caplinskas. Trečioj vietoj pasiliko Agro
nomijos F., kurio rinktinėje 3 lietuviai, ketvir
toje vietoj — Mechanikos F. ir t.t.

Turnyro geriausių mėty to jų lentelėje pir
mieji matomi lietuviai: 1) Snarskis 41, 2) Bla- 
žaitis 34, 3) Illo I (estas) 32, 4) Plorinš (lat
vis) 31 ir kt.

Apskritai, turnyre lietuviai pasirodė tvir
tai. Šiaip turnyras praėjo draugiškoje ir spor
tiškoje tarp estų — latvių — lietuvių dvasioje.

Lietuviai plaukikai organizuojasi
Šuolininko Šabaniausko J. pastangomis, 

rugpiūčio 4 d. Pegnitze įvyko plaukymo rung
tynės, kuriose dalyvavo Pegnitzo ir Bayreutho 
D.P. plaukikai.

Čia pirmą kartą išlindo viešumon ir mūsų: 
Petrukevičius, Šulkevičius ir Šabaniauskas. 
Dar keletas: Koženiauskas ir Zizas dėl susi
dėjusių netikėtų kliūčių neatvyko.

Rungtynių pasekmės geros (prisiminus, kad 
4-ris metus plaukymas buvo užnūdęs).

Čia kilo ir sumanymas vėl susiorganizuoti 
Lietuvos plaukikams ir vėl po Lietuvos tri
spalve rungtyniauti su kitų tautybių D.P. 
sportininkais.

Įvykusių rungtynių rezultatai šie:
50 m laisvu stilium — 1) Petrukevičius (P.) 

0:31,2, 2) Šulkevičius (B.) 0:32,4, 3) Kuzma- 
noff (P.) 0:37,0.

50 m krūtine — 1) Nilus (B.) 0:43,2, 2) Ce- 
lewicz (B.) 0:44,3, 3) Onton (B.) 0:48,2.

50 m nugara — 1) Hellak (B.) .0:49,1, 2) 
Enno (B.) 0:58,8.

100 m krūtine — 1) Nilus (B.) 1:39,4, 2) 
Celewicz (B.) 1:43,0, 3) Onton (B.) 1:53,2.

100 m laisvu stilium — 1) Petrukevičius 
(P.) 1:14,0, 2) Šulkevičius (B.) 1:15,4, 3) Tau- 
janski (B.) 2:00,0.

100 m nugara — 1) Selewicz (B.) 1:50,1, 
2) Šulkevičius (B.) 1:51,1, 3) Hellak (B.) 1:53,0.

3 X 50 m įvairaus — 1) Petrukevičius, Kuz- 
manoff, Mucenieks (P.) 2:10,0, 2) Hellak, Ni
lus, Kaasik (B.) 2:14,2.

4 X 50 m laisvu stilium — 1) Petrukevičius, 
Kuzmanoff, Careks, Ekkarts (P.) 2:36,4, 2) šul- 
kevicius, Nilus, Enno, Celewicz (B.) 2:38,6.

Meniškus šuolius be konkurencijos puikiai 
atliko Šabaniauskas J.

Vandensvydžio rungtynės tarp Pegnitzo ir 
Bayreutho D.P. baigėsi lygiomis 1:1 (1:0). 
Įvarčius pelnė Petrukevičius ir Enno.

Geriausio plaukiko dovana skirta lietuviui 
Petrukevlčiui, p. B. 

Šių dienų Šveicarijoje
(Atkelta iš 4 pusi.)

pats šveicaras taip pat turi varžytis. Todėl ir 
juokaujama, kad šveicarui frankas tai antra
sis dievas, kuriam šveicaras visad linkęs „pa
simelsti“. Šveicaras uždirba ne per daugiau
sia ir su pinigu turi taupiai elgtis. Valdininko 
atlyginimas, iki mūsiškos 10 kategorjos, siekia 
nuo 240 iki 560 frankų mėnesiui. Fizinio dar
bo darbininkas uždirba įvairiai, bet vidurkis 
sukasi apie 300 frankų mėnesiui. Tat frankais 
švaistytis ne taip jau galima. Bet kadangi 
šveicaras įpratęs pirktis geros kokybės prekę, 
tai ne taip dažnai jam ir tenka keisti batus, 
kostiumą, paltą. Šveicarai patys iš savęs juo
kiasi, kad jie, kai subręsta, per visą savo gy
venimą teperka tik tris poras batų. Ir tiesa, 
pasižiūrėjęs į tas vitrinose išstatytas prekes, 
gali tą juokavimą patvirtinti. Mūsų elegan
tiškosios ponios ir panelės gerais Lietuvos lai
kais didžiavos Baily batais. Šveicarietis tik 
tokios kokybės batais'ir dėvi, bet dėvi tau
piai, tvarkingai. Valgį naudoja nepaprastai 
racionaliai. Šiandien Šveicarijoje, išskyrus 
duonos, mėsos ir cukraus normavimą, viską 
gali pirktis nenormuotai ir kiek nori. Nors 
cukrus ir normuotas, bet saldainiai ir šokola
das nenormuota. Saldainių ir šokolado, ne 
taip kaip normaliais laikais, perdaug dar ne
siūloma. Bet diena iš dienos daugėja. Maisto 
normos yra visiškai pakankamos; atkeliavu
siam užsieniečiui tas normavimas atrodo tik 
taip sau, dėl paties normavimo vedamas.

Šveicariją mes pažįstame kaip turizmo 
kraštą. Ieškantieji ištaigingo gyvenimo, ieš
kantieji plaučių sveikatos, turintieji storas pi
nigines — visais laikais keliaudavo į Švei
cariją. Kai kas sveikatą pataisydavo, kai kas 
ir ne, bet visi pinigines suplonydavo. Karo 
metais šveicarai turistų kaip ir neturėjo, to
dėl dabar kiekvienas užsienietis, pasirodęs 
viešbutyje, restorane ar kavinėje, vėl nepa
prastai mandagiai ir pagarbiai priimamas 
svečias. Bet užtat dabar į Šveicariją dar ne 
taip lengva įvažiuoti, bent tiems, kurių pa
dėtis neaiški, kurie, jų manymu, gali pinigų 
neturėti. Mat, šveicarai, kaip ir kiti kraštai, 
turi pabėgėlių ir nenori, kad jų daugiau atsi
rastų. Bet jei įsitikintų, kad tavo piniginė 
pakankamai stora, tai valdininkas, kuris stro
piai tiria padėtį, neabejotinai nusilenktų tavo 
turimam pinigui. Turistų Šveicarijoje jau 
daugiau ir daugiau atsiranda. Daugiausia ma
tosi Amerikos kareivių, atstogaujančių trum
pas atstogas. Šveicarijoj vis daugiau atsiran
da ir įvairių suvažiavimų dalyvių, bet vieš
bučiuose gali vietos rasti. Restoranuose prie 
stalų dar daug laisvų vietų. Ir, be abejo, dar 
ilgai taip bus, kol aiškiau susitvarkys valsty
bių sienos, kol užsienietiško pinigo vertė bus 
stabilizuota. Eilinį keleivį nepaprastai stebina 
tai, kad Šveicarija šiandien ne labai mėgsta 
svetimą pinigą, sakysim, kad ir Amerikos do
lerį. Įvažiuojantieji kareiviai gauna teisę įsi
vežti tik nustatytą kiekį dolerių. Bankai lai
svai keičia tik pinigines kopiūras iki 2.0 do
lerių. Bankuose labai lengvai gali pirktis kiek 
tik nori dolerių. Šveicarija šiandien labai 
daug turi užsienio valiutos, bet už ją pirktis 
iš užsienio prekių, kiek jie nori, negali. Dėl 
tų priežasčių ir užsienio valiuta neturi tokios 
pagarbos. Neabejotina, kad tai laiko klausi
mas. Bet tai valstybės reikalas, kas ne visad 
sutampa su eilinio piliečio interesais. Saky
sim, Indijos maharadža, kurį su šeima teko 
matyti išpilant iš greitojo traukinio Berno sto
tyje, už įduotą nešikui dolerį, buvo lydimas 
su visu jam išreikštu pagarbumu ir nešiko 
pasitenkinimu. Jis dolerį suprato ne kitaip, 
kaip tikrus tris su puse frankų.

Apie 260 lietuvių šiandien turi prieglaudą 
Šveicarijos žemėje. Jie, kaip ir mes, gyvena 
DP gyvenimą. Didžiausias lietuvių susibūri
mas yra Ywerdone, dviejų valandų kelio grei
tuoju traukiniu nuo Berno atstume. Jų gyve
nimą? niekuo nesiskiria nuo mūsiškojo. Vieni 
šį bei tą dirba, kiti -dienas praleidžia kasdie
ninius reikalus besitvarkydami. Visi gerai 
jaučia, kad Šveicarijoje gyvenimas laikinis, 
kad reikės, jei nebus sąlygų grįžti namo, lai
kinai kur kitur prisiglausti. Šveicarija pati 
turi pakankamai žmonių, ypač intelektualų. 
Tiesa, teko patirti tam tikrą interesavimąsi 
žemės ūkio darbininkais. Mat, tokia jau pa
saulinio masto taisyklė pasidarė, kad niekas 
nebenori žemės ūkio darbų dirbti, o ypač kas 
turi kiek atliekamo pinigo. Žodžių, visi dai
rosi, ar kur nebus galima pigiai ^nusipirkti 
moderniškų vergų. Tai šiurpuliais nukrečiąs 
dalykas, kad noromis nenoromis esi verčia
mas darytis savotiško parsidavimo objektu. 
Vienok, kada aplink junti aiškesnius vėjus 
pučiant, lieki tvirtas, kad iškentėtos dienos 
atneš atpildą-, grąžins prarastą žemę ir tėvų 
namus. Mes nieko daugiau nenorime, kaip tik 
laisvo gyvenimo ir savo namuose. Todėl ir 
kur tik keliautum, vis galvoji, kada traukiniai 
mums pasisuks į mūsų namus. Važiuodamas 
Bavarijos laukais, važiuodamas Švabljos kal
neliais, važiuodamas Šveicarijos išgarsintu 
kraštu, — galvoji tik apie savo žemę ir daž
nai, nors žiūri į tūkstančių metrų kalnus, ma
tai Nemuną, matai Pašešupius, matai Du
bysą ... B. G. ,

6



1946. VIII. 15. Mūsų Kelias 7 pusi. Nr, 32 (41)

Skelbimai ir pranešimai
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Meer

becko Apylinkės Teismas šaukia per 6 mė
nesius atsiliepti įpėdinius mirusio PLIKU- 
S O Simo, gim. Ketūnų km., Sedos v., 28 m. 
amžiaus.

Mirusiojo PLIKUSO Simo turtas yra L.T. 
B. Meerbecko Apylinkės Komiteto apsaugoje.

Lietuvių plaukių žiniai
Prašome visus buvusius Lietuvos plauki

kus, — es ir šuolininkus pranešti apie save 
žemiau nurodytais antrašais, tikslu susiorga
nizuoti savo reprezentacinei plaukymo ko
mandai.

Jurgis Šulkevičius
D.P. Camp „Mack“ 
BAYREUTH 
Wendelhofen

arba Juozas Šabaniauskas
D.P. Camp UNRRA ' 3
PEGNITZ in Bayern 
Rosenhof_____ •

Pranešame, kad Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės Rosenheimo Apylinkės Komiteto 
pastangomis išleistos dipl. teis. p. Juknos kny
gutės „Demokratijos Keliais“ pradėta spaus
dinti antroji laida. Turinyje: Pažanga ir Ži
nija, Socialinės etikos problema, Demokrati
nės bendruomenės narys — dorovingas žmo
gus, Valstybė, Demokratija ir parlamentariz
mas. Knygutė 62 pusi., kaina 6 RM. Platin
tojams daroma 1 RM nuolaida nuo kiekvieno 
egzemplioriaus. Pelnas skiriamas Komitetui 
ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus naudai.

Užsakymus1*ir pinigus siųsti adresu: Ro
senheim (Obb.), Litauisches Lager, Pichl- 
mayrstr. 21.

Rosenheimo Apylinkės Komitetas

Prašo pranešti
Adv. MAJAUSKAS, žinąs apie likimą Liet. 

Gelež. tarnautojo Alekso MANOMAlClO, nuo 
1944 m. rudens buvusio KZ stovykloje Silezi
joje, ir tautiečiai, žinantieji apie likimą dai
liu. keramiko Vlado MANOMAlClO, iki 1945 
m. kovo pabaigos buvusio Rytprūsiuose — La
biau ar Miliau, — prašomi pranešti jų broliui 
dipL inž. Eug. Manomaičiui, (14a) Stutt
gart, Sonnenbergstr. 24, bei Frau Foehr.

Steigiama Jurininkų Mokykla 
Flensburge

Flensburge steigiama Pabaltijo kraštų DP 
Jūrininkų Mokykla visai anglų zonai. Mo
kykla steigiama UNRRAi pritariant ir jai glo
bojant.

Mokyklos programoje numatyti du sky
riai: 1) navigacijos ir 2) laivų mechanikos. 
Tuo būdu mokykloje bus paruošiami laivų 
vairuotojai, kapitonai ir įvairių klasių mecha
nikai.

Mokslas tęsis, numatoma, su paruošiamąja 
klase — ketverius metus, be paruošiamosios 
klasės — trejus metus.

Į paruošiamąją klasę bus priimami moki
niai, baigę šešerių metų pradžios mokyklą. 
Aukštesnio išsilavinimo kandidatai (baigę gim
nazijos 4-6 klases) bus priimami į I-ją klasę, 
jei išlaikys papildomus egzaminus iš mate
matikos ir dar vieno dalyko-, kuris bus vėliau j 
nustatytas. Kandidatai, baigę aukštesnes mo- ! 
kyklas, bus priimami į I-ją klasę be egza
minų.

Pastaba: Šiose kandidatų kvalifikacijose 
galimi pakeitimai kandidatų naudai.

Kiekvieni baigti mokslo metai specialybę. 
Pvz., mechanikos skyriuje baigus pirmus mok
slo metus jau įgyjama III rūšies mechaniko 
teisė, navigacijos skyriuje — vairuotojo teisė.

Mokykla numatoma atidaryti š. m. rugsė
jo 1 d.

Pirmiausia skubiai reikalingi lietuviai mo
kytojai specialiems dalykams dėstyti. Prašo
ma atsiliepti šiuo adresu: Stasys Kuzminskas, 
(24) Flensburg, Hindenburgstr. 34.

Mokykla steigiama buvusios vokiečių Jū
rininkų Mokyklos patalpose, todėl reikalingų 
mokslo priemonių yra pakankamai.

Asmenys, norį šią mokyklą lankyti, prašo
mi nedelsiant registruotis šiuo adresu: (24) 
Flensburg, „Ostarbeiterlager“, paduodant apie 
save šias žinias: 1) pavardė, vardas, 2) gimi
mo data ir vieta, 3) išeitas mokslas ir 4) da
bartinis adresas.

Mokykloje lietuviškas skyrius bus įsteigtas 
tuojau, kai tik atsiras lietuviai mokytojai spe
cialiems dalykams dėstyti.

St Kuzminskas, 
Pirmin inkas

Liutuvių DP stovykloje Gross-Hesepe 
nuo liepos 15 d. veikia DAILĖS STUDIJA. 
Oficialus atidarymas bus rugpjūčio 15 d. Stu
dijos direktorium Švietimo Valdybos paskirta 
dail. p. Stancikaitė-Abraitienė. Studijoje tuo 
tarpu veikia tik vienas skyrius, būtent: Tai
komojo Dekoratyvinio Meno skyrius, kuria
me dėstomi šie dalykai: piešimas, dekoraty
vinis menas, grafika, ornamentika, akvarelė, 
skulptūra, braižyba, perspektyva, meno isto
rija ir anatomija.

Į Dailės Studiją priimami asmenys, baigę 
ne mažiau kaip 4 gimn. klases. Pasižymėju
sieji ypatingais gabumais priimami ir be šito 
cenzo, tuo tarpu laisvaisiais klausytojais.

L.T.B. Gross-Hesepe Apylinkės 
Švietimo Skyriaus pirmininkas

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Oker 
(Harz) Apylinkės stovyklai reikalingi:

1) 3-4 kvalifikuoti staliai, galį savaran
kiškai dirbti ir sudėtingesnius darbus;

2) 1-2 kvalifikuoti amatininkai, galį sava
rankiškai dirbti vaikų žaislus (medžio); 
pjaustinėjimas, drožinėjimas,' inkrusta- 
yimas ir kt.; ,

3) Išmokslinta vaikų darželio vedėja 20- 
iai vaikų. Pageidaujama be šeimos. 
Sąlygos: piniginis atlyginimas, dirban

čiųjų maisto davinys ir kiti 
britų karinės valdžios teikia
mi priedai.

Re ierencijos ir pažymėjimai reikalingi. 
Smulkesnių žinių klausti pas stovyklos ko
mendantą.

L.T.B. Stovyklos Komendantas 
(20) Oker (Harz)

Itzehoe (anglų zona) Apylinkės Komite
tas ieško chorvedžio. Butas ir kitos gyvenimo 
sąlygos geros. Patogus susisiekimas su Ham
burgu ir kitais Schleswig-Holstein miestais. 
Rašyti prašoma šino adresu: (24) ‘Itzehoe 
(Holstein), D.P. Lithuanian Camp.

Apylinkės Komitetas

Liet. Tremt. Bendr. Itzehoe Apylinkės 
Teismas ieško pasislėpusio nuo Teismo Povy- 
laikos Justino, sūn. Petro, gim. 1. 10. 1922 m. 
Trims mėnesiams praėjus nuo skelbimo die
nos ir Povylaikai Justinui nepranešus savo 
adreso, byla bus nagrinėjama be jo (Baudž. 
byla 5/1946 Nr.).

Apylinkės Teismas

Mecrbecko Stovyklos Prokuroro yra kalti
nami Viktoras Raišutis ir Steponas Lecius už 
apvogimą Pažerūnų šeimos ir Stepono Stonio, 
gyv. Meerbecko stovykloje. Pavogta: drabu
žiai, batai, rūkalai, pinigai, laikrodėlis, asmens 
dokumentai ir kt. daiktai.

Asmens dokumentai Antano Pažerecko 
vardu: laikinis asmens liudijimas, duotas 1939 
m. Šakių Miesto Savivaldybės, ir gimimo me
trikų ištrauka, duota 1941 _m. Šakių parapi
jos klebono; Antano Požerūno — Index Card 
Nr. C 11392285.

Kaltinamųjų žymės: 1) Viktoras Raišutis, 
kilęs iš Darbėnų m., Kretingos apskr., apie 
83 metų amžiaus, juodbruvas, plaukai į viršų 
iukuojami, pailgu veidu, kaktoje randas. 2) I 
Steponas Lecius, s. Povilo, gimęs 1924 metais 
žemaičių Naumiestyj, Tauragės apskr., blon
dinas.

Kaltinamieji po vagystės iš Meerbecko 
Itovyklos pasitraukė ir spėjama, kad jie kur 
nors pateko į kitą stovyklą. Todėl žinantieji

■ H gyvenamą ar prisilaikomą vietą prašoma 
pranešti Meerbecko Stovyklos Prokurorui 
(21) Kr. Stadthagen (Prov. Hannover).

Šį skelbimą kiti laikraščiai prašomi persi- 
jpausdfatt Prokuroras

1630. Strikaitienė Juzė, Deinsen, Kr. Alfeld, 
Litauisches Lager, ieško giminių ir pa
žįstamų.

1631. Cerkauskaitė-Lukšaitienė, Deinsen, Kr. 
Alfeld, Litauisches Lager, ieško savo 
brolio Cerkausko Zigmo.

1632. Pauliukaitis Vincas, Kempten, Litaui
sches Lager „Vytautas“, ieško sūnaus 
Pauliukaičio Viktoro.

1633. Labuckai Sofija ir Jonas, Hanau a. M., 
DP Lithuanian Camp, ieško sūnaus La- 
bucko Vytauto.

1619. Dabrilienė Marija, Stuttgart O., Luisen- 
str. 2, Litauisches Lager, ieško Ašmonto 
Kazio, sūn. Kazio.

1620. Linartas Juozas, Stuttgart, Luisenstr. 2, 
Litauisches Lager, ieško brolio Linarto 
Eduardo.

1621. Bazaras Pranas, (14) Nurtingen, Baltic 
Camp, ieško savo žmonos Bazarienės 
Stefanijos.

1622. Danėlienė Lotė, (23) Kuhštedt, Kr. Bre
mervorde, Reg.-Bez. Stade, ieško savo 
vyro Danėliaus Viliaus.

1623. Bruninienė Lidija, Lebenstedt b. Braun
schweig, Abschnitt VI, Storchenkamp 
25, ieško Kleino Augusto su šeima.

Į1624. Venckutė Eugenija, Bad Mergentheim, 
UNRRA Team 69, ieško Melkytės Va
lentinos ir Venckaus Kazio.

1625. Kiršinienė Valerija, (13b) Landshut, Leh- 
būhlstr. 5, ieško savo vyro Kiršino Leono.

1626. Donskis Vacys, Lehrte b. Hannover, DP 
Camp Churchill, ieško tėvų, brolio Sta
sio, sesers Juzės, švogerio Urmono Adol
fo, Vilivytės Onos ir pažįstamų.

1627. Simanavičius Jonas, Flensburg, Litaui
sches Lager, ieško savo žmonos Aleksan
dros ir dukterų Danutės ir Leonoros,

1634. Adomavičius Antanas, Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško savo žmonos Ado- 
mavičienės-Rakickaitės Emilijos ir du
krelės.

1635. Adomavičius Antanas, Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško Dundos Beno.

1636. Jurevičius Antanas, Seligenstadt, DP 
Litauisches Lager, ieško brolio Jurevi
čiaus Vytauto, kitų giminių ir pažįstamų.

1637. Garliauskas Kostag, Seligenstadt, DP 
Litauisches Lager, ieško pusbrolių Gar- 
liausko Antano, Kaušo Kazio, Raudonių 
Vytauto Jeronimo ir Aniceto ir pažį- ! 
štamų.

1638. Lapeikis Juozas, Dillingen/D., Litaui
sches Lager, ieško Lapeikio Petro ir pa
žįstamų.

1639. Piečaitis Vincas, Uchte, Kr. Nienburg, 
Litauisches Lager „Vytis“, ieško Piečai- 
čio Juozo.

1640. Kedienė Johana, Uchte, Kr. Nienburg, 
Litauisches Lager „Vytis“, ieško Mar- 
čiulionių Juozo, Vyto, Albino ir Mar
čiulionienės Liudos ir Marčiulionytės 
Reginos.

1641. Vaškelis Vladas, Gross Hessepe, Kr. 
Meppen, ieško Vaškelio Valentino.

1642. Opas Pranas, Wiesbaden, Litauisches 
Lager, ieško giminių ir pažįstamų.

1643. Dipl. inž. Boleckis Vadimas, Wiesbaden, 
Litauisches Lager, ieško giminių ir pa
žįstamų.

1644. Cepauskas Jurgis, Dillingen/D., Litaui
sches Lager, ieško brolio Cepausko Va
clovo, Steponkutės Eugenijos, Petraity
tės Juzės, giminių ir pažįstamų.

1645. Remeikienė Edita, (23) Achim b. Bre
men, Meierholzstr. 574, ieško savo vyro 
Remeikos Prano.

1646. Rudaitis Kazys, Regensburg, Nr. 31 g. 
1878899, Boxe 4, Baracke 14 DEFC 22, 
ieško savo žmonos Rudaitienės-Kunai- 
tės D. su dukrytėmis Daliutė ir Zitute, 
Juškienės-Kaunaitės Gabr., dr. Kauno 
Jono, Kauno Česlovo, Kauno Antano ir 
brolio Rudaičio Jono.

1647. Valaitis Juozas, Regensburg DEFC 22, 
Nr. 31 g. 1878871, Boxe 4, Baracke 14, 
ieško dėdės Valaičio Jono, Vaičaičio Juo
zo, Kuraičio Antano, Plioplio Vaciaus ir 
Urbanavičiaus Jono.

1648. Kniuipys Juozas, Regensburg Nr. 31a, 
2339514 DEFC 22, ieško Kniuipių Jono 
ir Benedikto.

1649. Kiškis Stasys, Regensburg Nr. 31 g, 
2424614 DEFC 22, ieško brolio Kiškio 
Prano.

1650. Butkus Juozas, Wiesbaden, DP Camp, 
Litauisches Lager, Ugniagesių stov. pra
šo atsiliepti gimines ir pažįstamus.

1651. Račkaitis Bronius, Regensburg, Graf- 
Spee-Str. Nr. 22, ieško Radzevičiaus 
Stasio ir Račkaičio Benado.

1652. Birentas Viktoras, Eichstatt - Rebdorf, 
Litauisches Lager, ieško Petrauskaitės 
Aleksandros ir Kazlauskaitės Ninos.

1653. Petrauskas Julius, (16) Wiesbaden, DP 
Camp, Litauisches Lager, ieško savo 
žmonos Petrauskienės Marijonos su 4 
vaikais.

1654. Medic, sės. Reklaitytė Ona, Ravensburg, 
Litauisches Rotes Kreuz, ieško med. sės. 
Reklaitytės-Deniušienės Petronėlės.

1655. Šveikauskas Kęstutis, (21) Post Fried
richsdorf (West!.), DP Hospital Senne I, 
ieško motinos Sveikauskienės Onos, 
Šliogerienės Paulinos ir kitų giminių.

1666. Stanevičius Ipolitas, (21) Blomberg, Ha- 
genstr. 8, Litauisches Lager, ieško pus
brolio Mockaus Antano.

1657. Bulotienė Kotrina, Dillingen/D., Litaui
sches Lager, ieško Stakio Povilo, gyv. 
Rumburge prie Dresdeno.

Lietuviai, gyv. Austrijoje, Spittal/Drau, 
DP UNRRA Camp, Baracke 6a, ieško:

1658. Bražinskas St. — brolio Svirupsklo 
Juozo.

1659. Artimavičius Juozas — brolio Felikso.
1660. Anužaitis Viktoras — Garbų Juozo ir 

Emilijos.
1661. Telyčėnas Mamertas — tėvo Telyčėno 

Augusto, motynos Telyčienės Marijos ir 
brolio Telyčėno Juliaus ir kitų pažį
stamų.

1662. Žemaitis Bronius, Schweinfurt a. Main, 
Theodor-Fischer-Platz 22, ieško Žemai

Mes ieškome savųjų
1601. Juozapavičienė Marija, Flensburg, Li

tauisches Lager, ieško sūnaus Juozapa
vičiaus Edyino-Petro.

1602. Vasiliauskas Petras, Kassel-Oberzweh- 
ren, Mattenberg-Lager, ieško sūnų Va
siliauskų Kosto ir Vytauto.

1603. Vasiliauskas Petras, Kassel-Obcrzweh- 
ren, ieško Paplauskų Aniceto ir Euge
nijos.

1604. Galeckienė Antanina, Neusee 1 b. Ans
bach, ieško sūnaus Galecko Henriko. 
Ziniančius jo likimą prašoma atsiliepti.

1605. Gvildys Jeronimas, ieško žmonos Pet- 
kūnaitės-Gvildienės Antaninos, dukters 
Nijolės, sūnaus Vytauto, pask. laiku gy
venusių Parchim (Meckl.) ir brolio Gvil
džio Stasio. Žinančius jų likimą prašo 
pranešti kun. Pikturnai, Mūnchen 27, 
Lamontstr. 21.

1606. Dvylaitis Justinas, Ettenheimmūnster, 
Kr. Lahr, Kurhaus, Litauisches Lager, 
ieško švogeri Vilkaičio Stasio bei pa- į 
žįstamų.

1607. Zienius Vincas, Ettenheimmūnster, Kr. 
Lahr, Kurhaus, Litauisches Lager, ieško i 
brolio Zieniaus Kazio, Zieniaus Kle
menso, kitų giminių ir pažįstamų.

1608. Baronas Albertas, Ettenheimmūnster, 
Kr. Lahr, Kurhaus, Litauisches Lager, 
ieško brolio Barono Antano ir sesers 
Baronaitės Janinos.

1609. Mikaitis Antanas, Ettenheimmūnster, 
Kr. Lahr, Kurhaus, Litauisches Lager, 
ieško Žvirblio Broniaus, motinos Mikai- 
tytės Liudvikos bei pažįstamų.

1610. Valauskas B., Ettenheimmūnster, Kr. 
Lahr, Kurhaus, Litauisches Lager, ieš
ko: Malakauskaitės Irenos, Malakausko 
Česlovo ir Valatkos Rapolo.

1611. Vencius Zigmas, (21) Soest, Argonner 
Kaseme, DP Camp 364, ieško Urbonai- 
tienės-Miliūnaitės Birutės.

1612. Vencius Zigmas, (21) Soest, Argonner 
Kaseme, DP Camp 364, ieško Zavadz- 
kio Juozo.

1613. Cibulskienė Zofija, Bamberg, Moosgasse 
121, Litauisches Lager, ieško savo vyro 
Cibulskio Boleslovo. Žinančius jo liki
mą prašoma atsiliepth

1614. Kaminskas Antanas, Weissenburg (Bay.), 
Bahnhofstr. 10, DP Lithuanian Camp, 
ieško Baranausko Juozo, Rupkaus Sta
sio ir Semetos Vaclovo.

1615. Herbstienė-Valiuškaitė Elena, Dillingen- 
Donau, Litauisches Lager, ieško giminių 
ir pažįstamų.

1616. Mikalauskas Adomas, Kleinkotz, Kr. 
Gūnzburg, Litauisches Lager, ieško bro
lio Mikalausko Stasio, kitų giminių ir 
pažįstamų.

1617. Šeštokas Vytautas, Mūtzelburg Camp, 
Kr. Flensburg, ieško Buchholzo Volde
maro.

1618. Vismantas Juozas, Mūnchen 27, Lamont
str. 21, Litauischer Yerband, ieško savo 
žmonos Agotos, vaikų Juozo, Albino ir 
Anytos, Grigalaitienės Zuzanos ir kitų 
giminių ir pažįstamų.
brolių Juozo, Petro ir Vinco Simonavi- 
čių ir švogerio Bendoraičio Juliaus.

1628. Siukštaitė Leokadija, Uchte, Kr. Nien~ 
burg, Bez. Hannover, Litauisches Lager, 
ieško tėvo Šiukštos Igno, brolio Šiukštos 
Igno ir Vilėniškaitės Pranutės.

1629. Naumanticnė Marta, Thomasburg U. Da- 
lenburg, ieško Balbonienės Onos.

tienės Petronėlės ir Pultinevičlūtės Elž
bietos.

1663. Amerikos lietuvis Daubaris Antanas ki
lęs iš Gaudikaičių kaimo Telšių apskr. 
prašo atsiliepti jo. gimines ar pažįsta- 
muš, jeigu jie rastųsi Vokietijoje. Ieš
kančiojo adresą gali nurodyti Augustis 
Alfonsas, 95 Gorevale avė, Toronto 3. 
Ont. Canada.

1664. Jankauskas Jonas, (24) Tolk bei Schles
wig, Litauisches Lager, prašo atsiliepti 
gimines ir pažįstamus.

1665. Skirius Mokėjus, Kiel - Fricdrichsort, 
Baltic States Camp 39, ieško Tamašau
sko Jokūbo.

1666. Mongirdas Antanas, Kiel-Friedrichsort, 
Baltic States Camp 39, ieško brolių 
Mongirdų Liudo ir Juozo, Skromanto 
Felikso ir Žulpos Jono.

1667. Latvaitis Andrius, Ried (Innkreis), Ob.- 
Osterreich, Kasernenstr. 14, UNRRA 
Lager 701, Baracke 7, Zimmer 8, ieško 
motinos Latvaitienės Marijos, sesers 
Latvaitytės Emos, brolio Latvaičio Pe
tro, Mertinaitienės Agotos ir Mertinai- 
čio Jono.

1668. Odinaitė Stasė, (13a) Ansbach, Hinden- 
burg-Kaseme, Litauisches Komitee, ieš
ko brolio Odino Stepono.

1669. Šivokas Antanas, Eisenkappel 20, Karn- 
ten, Osterreich, bei Anna Weitzer, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1670. Buragas Vytautas. Eisenkappel 151, 
Kamten. Osterreich, ieško giminių ir 
pažįstamų.

1671. Rengvicienė Ona, (24 Wedel (Holst.), DP 
Camp 570, ieško sūnaus Rengvico Ri
chardo.

1672. Petrauskai Jonas ir Antanas, Eisenkap
pel, Marktplatz 16, Kamten, Osterreich, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1673. Žalys Jonas, Eisenkappel 20, Kamten, 
Osterreich, bei Anna Weitzer, ieško gi
minių ir pažįstamų.

1674. J. Itn. Valančius Juozas, Lūbeck, Artil- 
lerie-Kaserne, Litauisches Lager, ieško 
švogerio Bivcinio Kosto ir Ramūnienės 
Vandos.

1675. Misiulis Domas, Buren (Westf.), Kapel- 
lenstr. 9, ieško pusbrolio Juškaus Ado
mo, Rudžio Jono, Buineviciaus Domo, 
Kazlauskaitės Marijos ir Stanavičiūtės 
Flaros.

1676. Šneiderytė Olga, (24) Wedel (Holst.), DP 
Camp 570, ieško brolio Šneiderio Jono.

1677. Budrys Jonas, Chieming, Kr. Traunstein, 
DP Camp, ieško savo žmonos Fortuna- 
tos-Leonidos ir dukrelės Leonidos-Ly- 
dijos.

1678. Margaičiai Kazys ir Teresė, Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg-Lager, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1679. Jankevičienė Petrė, Geesthacht-Spaken-' 
berg b. Hamburg, ieško dukters Janke
vičiūtės Irenos ir sūnų Jankevičių Al
fonso ir Broniaus.

1680. Setikas Adolfas, Kassel-Oberzwehren, 
DP Camp Mattenberg, ieško pusbrolio 
Venskaus Stepo.

1681. Kairys Povilas, Mannheim-Rheinau, H. 
Q. rd. Labor Supervision Comp. A.P.O.
168 U.S. Army, ieško Atkočiūno Jono ir 
Vikcro Vlado.

1682. Mačiulis Andrius, (16) Hanau a. M., Lam- 
boystr. 84, Litauisches Lager, ieško bro
lio Mačiulio Jono.

1683. Enzinienė Marija, Muna-Mūnster, Kr. 
Dieburg, Litauisches Lager, ieško Nor
kaus Vytauto, Goštautaitės Marijos ir 
p. Oku lyčių šeimos.

1684. Burbienė Agota, Hanau a. M., Litaui
sches Lager, ieško sūnaus Burbos Juozo.

1685. Endzaitienė Augustinas, Hanau a. M., 
Litauisches Lager, Lamboystr. 84, ieško 
sunaus Endzaičio Prano.

1686. Arminienė Ona, Hanau a. M., Litaui
sches Lager, ieško sūnaus Armino Edu
ardo. Žinančius jo likimą prašo pra
nešti.

1687. Venclauskai Aldona ir Adolfas, Lūbeck, 
Moltkestr. la, ieško gim. ir pažįstamų.

1688. Freimanas Valteris, (16) Fulda, Frank
furter Str., Litauisches Lager, ieško 
Jaudžemio Mykolo, Barono Vlado, But
kaus Juozo, Henricho Richardo ir Rau- 
šienės Augustės.

1689. Žagržeckienė Emilija, (20) Wolterdingen, 
Kr. Soltau, Litauisches Lager, ieško se
sers Jagminienės-Anuškevičienės Zofi
jos.

1690. Djasevičienė-Jasienė J., Bug b. Bamberg 
51, ieško sūnaus Jaso Henriko. Žinan
čius jo likimą prašo pranėti.

1691. Cekauskas Juozas, Nūmberg-Marzfeld, 
UNRRA Team 303, DP Lager, ieško bro
lių Cekauskų Kosto, Česlovo, Vlado ir 
Adolfo.

1692. Jurkšaitienė Marta, (23) Zeven-Seedorf, 
DP Baltic Camp, Lithuanian Gruppe, 
ieško savo vyro Jurkšaičio Eduardo.

1693. Motuzienė-Petkutė Valė, Oldenburg i.O., 
Alexanderstr. 326, Litauisches Lager, 
ieško švogerių: Strėlio Kazio, Sarap- 
nicko Petro ir Pabrėžaitės Adelės.

1694. Karosaitė-Lynikienė Julija, Hanau a. M., 
Litauisches Lager, ieško tėvo Karoso 
Juozo.

Išeina kartą savaitėje, ketvirtadieni
Dillingen a. d. D., Lietuvių Stovykla 
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Iš amerikiečių lietuvių spaudos
Amerikos lietuvių laikraščiai 
užpildyti tremtinių rašiniais
Kaip tik susimezgė bent kiek pastovesnis 

pašto ryšys su JAV, žymiai pagyvėjo ir Ame
rikos lietuvių laikraščiai. Juose pilna iš Eu
ropos rašytų pranešimų, dailiosios literatūros, 
atsiminimų. Kai kas net juokauja, kad dabar 
ten galima atpažinti „Lietuvos Aidą“, „XX 
Amžių“ ar „Lietuvos žinias“. Spaudoje pra
dėjo reikštis jau ir nukeliavusieji tremtiniai 
iš Europos. Jie raštu ir žodžiu daro praneši
mus, aiškina padėtį. Mūsų amžinieji priešai 
dėl to nervinasi, plūsta paskutiniais žodžiais, 
bet matyti ir aiškus baiminimasis, kai nuoga 
teisybė velkama į dienos šviesą. Kaip jau 
anksčiau esame minėję, „Dirvoje“ tebetęsia- 
mas išsamus rašinys — „Lietuva Tironų Pan
čiuose“. Sis rašinys artimiausiu laiku bus iš
leistas atskira knyga, kuri turės apie 350 psl 
ir bus gerai dokumentuota. Ta pati „Dirva“ 
pradėjo spausdinti „Mūsų Kelyje" spausdina
mus B. Gaidžiūno prisiminimus — „Pakeliui 
į mirtį“. „Naujienos“ spausdina Andriaus Va- 
lucko žinomą veikalą — „Kolektyvinė tira- 
nija“. „Vienybė“ spausdina G. Žemkalnio 
„Žiburiuose“ spausdinamus prisiminimus — 
„Gestapo kalėjimuose“, „Amerika“ spausdina 
A. Gervydo (slapivardė) prisiminimus iš Stutt- 
hofo koncentracijos stovyklos — „Už spygliuo
tų vielų“. Pilna rašinių ir kituose laikraščiuo
se, kurių čia ir nesuminėsi. Tik čia reikia 
prisiminti, kad šalia bendram reikalui naudą 
nešančių rašinių, vis pasirodo ir tokių, kurie 
ne tik naudos neduoda, bet ir tam tikrą ner- 
vuotumą iššaukia, priešui į rankas įduoda ne
reikalingus, dažnai ir visiškai neteisingus fak
tus. To reikėtų visokiais atvejais vengti. 
Vengti- ne tik ten, Amerikos lietuvių spau
doje, bet ir čia, nes dažniausiai visų blogybių 
priežastys turi giliau pakastas šaknis.

Lietuvos miestų likimas
Apie pokarinę Lietuvos miestų padėtį šiek 

tiek žinių randame paskutiniuose „Vienybės“ 
ir „Naujienų“ numeriuose. Ten rašoma: „Visi 
didesnieji Lietuvos miestai smarkiai apgriauti. 
Vilkaviškis, Šakiai, Raseiniai, Biržai beveik 
visiškai sugriauti ir sudegę. Bėra likę, gali
ma sakyti, tų miestų pavadinimai. Kai kur 
nugriauta iki 95°/o visų pastatų. Šiauliai su
griauti 8O°/o, Klaipėda 70°/o, Vilnius 3O°/o. Iš 
visų didžiųjų miestų mažiausiai nukentėjęs 
Išliko Kaunas. Jis žiūrovui sudaro beveik vi
sai sveiko miesto įspūdį.

Sovietai vis dar nesugeba atstatyti karo 
metu sunaikintus susisiekimus Vilniaus ir 
Kauno miestuose. „Pravda“ Nr. 74 rašo, kad 
Kaune autobusai tevaikšto tarp miesto centro 
ir geležinkelio stoties, o Vilniuj tik tarp sto
ties ir vieno užmiesčio.

Įvairios žinios
Pasaulinė kronika

• Pateko į amerikiečių rankas naujas vokie
čių mikroskopas, vadinamas faziniu mikro
skopu, nes jo pagalba galima stebėti celės 
augima. Jis buvo rastas Jenoje. Toks mi
kroskopas yra išrastas ir amerikiečių, bet vo
kiečiai, kaip AP nurodo, buvo 10 metų pa
žengę pirmyn.
• Kai La Guardia atvyko į Čekoslovakiją ir 
kai jam išlipus iš lėktuvo buvę pasiūlyta 
alaus stiklas, tai jis pareiškęs, jog alus daro
mas iš grūdų ir kad Čekoslovakija prašanti 
UNRRA-os daugiau javų siųsti dėl badaujan
čių žmonių. La Guardia pareiškęs: „Aš ne
manau, kad jiems reikalinga daugiau grūdų".
• Didžiausias nuo karo meto motorizuotų 
vežimų konvojus, susidedąs iš 3130 vienetų, 
išvyks iš Prancūzijos, nuo Reimso Darmstadto 
link. Tuo būdu JAV ištrauks iš Prancūzijos 
savo dalinius. Per 1000 šoferių yra pasam
dyta Reimso operacijoms.
• Generalissimus Stalinas priėmė britų dar
bo partijos delegaciją, vadovaujamą prof. Ha
rold Laski. Stalinas domėjosi darbo partijos 
Ir vyriausybės programa.

Dilingeno progimnazija baigė 
mokslo metus

• Š. m. nrgpiūčio 10 d. čia, stovyklos teatro 
galėję dalyvaujant didžiumai šios stovyklos 
gyventojų, buvo užbaigti vietos progimnazi
jos mokslo metai ir baigusiems keturias kla
ses mokiniams įteikti pažymėjimai. Komiteto 
vardu, tikslu priminti mokyklą tremtyje, bai
gusiesiems buvo įteikta po knygą.

Progimnazija įkurta š. m. vasario 4 d., 
taigi dirbo tik šešis mėnesius. Pasiekta gerų 
rezultatų tik joje dirbusių mokytojų pasišven
timo dėka. Kaip direktorius Vėlyvis savo 
kalboje pažymėjo, ateinančiais mokslo metais 
progimnazija numatoma preplėsti iki šešių 
klasių.

• Tą pačią dieną čia lankėsi kaimyninės 
Kleinkoetzo stovyklos AUŠROS vardo choras 
ir davė vietos lietuviškajai visuomenei koncer
tą. Chorui vadovauja dirig. Vacbergas Kon
certe dalyvavo keliolika UNRRA-os parei
gūnų

Žinios apie lietuvius tolimoje 
šiaurėj

„Dirva“ spausdina Gintovt-Dzivillienės So
fijos laišką, kuris duoda šiek tiek žinių apia 
lietuvius, atsidūrusius tolimoj šiaurėj. Reikia 
priminti, kad minėta laiško rašytoja, nors iš 
pavardės ir atrodo nieko bendra su lietuviais 
neturinti, bet tikrenybėje yra tikra lietuvai
tė, kilusi iš Krekenavos valsčiaus Rudų dva
ro, ištekėjusi už lenkų karininko. Ji apie sa
ve rašo, kad esanti gimusi 1912 m. o. 1939 m. 
baigusi Panevėžyje gimnaziją ir po to visą 
laiką ūkininkavusi savo ūkyje. 1941 m. veži
mo metu ji atsidūrė Sibire, Altaiskij kraj. Ji 
rašo, kad ten buvo daug atvežtų iš Alytaus, 
Ukmergės apskričių ir iš Vilniaus krašto. Jai 
žinomos šios pavardės: vilnietis Stašys ir visa 
šeima buvusio užsienių reikalų ministerio 
Urbšio. Visi ten sunkiai dirbo, statė trobesius 
arba kasė griovius. Vėliau, kiek ji žino, visus 
ten atvežtuosius nuvežė dar toliau prie miško 
darbų. Pati laiško autorė, kaip ištekėjusi už 
lenko karininko, atitinkama sutartimi buvo iš 
tolimos šiaurės grąžinta į Lenkiją, o vėliau 
pasiekė Italiją.

Ką veikia garsusis Šarkis?
Laikas nuo laiko Amerikos lietuvių lai

kraščiuose, kad ir senokai užgesus pasaulio 
bokso meisterio Šarkio žvaigždei, pasirodo 
viena kita žinutė. Šarkis šiuo metu gyvena 
Bostono priemiestyje Newton, Mass., kur lai
ko amerikietišką saliūną. Pastaruoju metu į 
laikraščius apie Šarkį pakliuvo tokia žinutė: 
„Pereitą pirmadienį užsidegė Šarkio kaimyno 
Paul de Witt namai. Išgirdęs pagalbos Sau
siną, buvęs pasaulio bokso čempionas, nieko 
nelaukęs, šoko į degantį namą ir išgelbėjo 
liepsnų troškinamus keturis Asmenis — De 
Witt, jo žmoną ir du vaikus."

Polyna Stoska Į Europą
Eilė Amerikos lietuvaičių yra pagarsėju

sios, kaip pirmaeiles operų dainininkės. Po- 
lynos Stoškiutės vardas jau seniai žinomas 
■platiesiems Amerikos visuomenės sluogsnlams. 
Liepos mėnesyje išėjusiuose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose pasirodė pranešimai, kad minė
toji dainininkė pakviesta koncertuoti Europoje 
esantiems Amerikos kariams. Laikraščiuose 
rašoma: „Tai jau trečios iš eilės Stoškiutės 
užjūrio gastrolės. Pirmosios dvejos gastrolės 
buvo Pacifiko salose. Iki šiol Stoškiutė ga
strolių tikslais .yra skraidžiusi- 65.000 myliu. 
Šis yra jos pirmas skridimas per Atlantą. 
Grįžusi iš šių gastrolių Stoškiutė vėl dainuos 
pirmailes roles New York City Center. Be 
to, ji numačiusi turėti plačias gastroles Ame
rikoje." Yra žinių, kad ji koncertuos ir Vo
kietijoje esantiems Amerikos kariams. —

Dr. B. Vargas

• Turkijos vyriausybė atsistatydino ir nau
ja sudaryti pavesta M. Peker, buvusiam re
spublikonų partijos sekretoriui, kurio partija 
per paskutinius rinkimus gavo daugiausia 
vietų parlamente.
• AP iš Varšuvos praneša, kad pagal užs. 
reikalų ministerijos pranešimą, Lenkijoje per 
kovas su kariuomene, skaitant nuo sausio 1d. 
iki rugpjūčio 1 d., buvę užmušta 1735 „te
roristai“ ir 238 sužeista. Kariuomenėje buvę 
užmuštų 1051 asmuo, įskaitant policijos ir mi
licijos asmenis.
© La Guardia spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad DP problema nepriklausanti ka
riuomenei ir todėl UNRRA turinti tęsti savo 
darbą tol, kol Iš jos perims tarptautinė pa
bėgėlių organizacija. Kariuomenė nesanti 
pritaikyta šiam darbui.
• Niurnbergo byloje feldmaršalas Erich von 
Manstein, kuris vadovavo vokiečių kariuome
nei nuo 1941 iki 1944 m., pareiškė karo tri
bunole, jog Hitleris buvęs priverstas pulti 
Rusiją, nes Sovietai buvo planavę pulti Vo
kietiją. Esą buvusi vienintėlė išeitis. Sovietai 
buvo didelė jėga, kuri grėsė jau 1940 m. Ir ji 
buvusi aktyvi, jei vokiečiai būtų susirišę su 
Anglijos puolimu.
• Iš Vašingtono pranešama, kad į Europą ir 
Japoniją siunčiama 18.000 karių, kurie turės 
pakeisti ligšiolinius čia buvusius oro pajėgų 
karius. Numatoma, kad jie atvyks dar šį mė
nesį.
• Gen. McNarney pasiūlė Vokietijos Kontro
lės Tarybai svarstyti visus klausimus viešai, 
kad spauda galėtų išsklaidyti atsiradusius 
gandus, kurie kyla iš uždarų posėdžių. Lau
kiama pasipriešinimo.
• Rusų karo veteranai, grįžę namo, nerandą 
kur apsigyventi. „Pravda“ puola tarybų pa
reigūnus, kurie nepadedą karo veteranams 
gauti butus. Laikraštis nurodo, kad daugelis 
pareigūnų teikia pirmenybę veteranams ir 
aprūpina juos dokumentais, bet butų niekad 
neduoda.
© Britai atmeta Sovietų reikalavimą dėl 10 
milijardų dolerių reparacijų iš Vokiečių. Bri
tai sako, kad pagrindinis Potsdamo nutarimo 
principas okupacijos metu esąs Vokietijos 
ūkio vientisumas. Kaip žinoma, iki šiol rusai 

>ir prancūzai ūkio vientisumui priešinasi.

• Persijos ambasadorius Londone pareiškė, 
kad Irane nesanti tokia padėtis, kad būtų 
reikalinga svetimų intervencijos Ir kad Per
sijos vyriausybė neleisianti jokiai svetimai In
tervencijai. Šis pareiškimas yra susijęs su 
britų karo dalinių pasiuntimu prie Iranos sie
nos į Basrą.
• Gen. Marsallio pareiškimu, Kinijoje taikos 
sudaryti negalima.
• Japonija per 8 metų karą neteko 1.174.476 
asmenų. Iš 777.076 Japonijos armijos aukų 
725.076 buvo kovų metu užmušti ir 52.000 nu
skendo. Bendras laivyno nuostolis siekia 
397.400 asmenų.
• Senatorius E. Thomas pareiškė, kad Ru
sija labai lėtai informuojanti apie savo pro- 
dukcij ąir tuo būdu trukdo JT Maisto ir Že
mes Ūkio Organizacijos darbą.
• Garsusis anglų rašytojas Bernard Shaw. 
90 metų senelis, pareiškė, kad į Vyriausią 
Sveikatos Tarybą nebūtų paskirtas nė vienas 
medicinos žmogus, nes tada padidėsiąs krašto 
mirtingumas. Vadinasi, administravimas tu
rįs būti ne gydytojų rankose.
• Britų darbo partijos delegacija pakeliui iš 
Rusijos atvyko į Varšuvą.
• Prezidentas Trumanas pasirašė įstatymą, 
kuriuo leidžiama JAV karininkų skaičių iš 
25.000 asmenų padidinti iki 50.000.
• Susektas Berlyne tarptautinis spekulian
tų lizdas, iš kurio susisiekimas buvo palaiko
mas su Paryžiumi, Naujorku ir Sanhajumi. 
Prekyba ėjo šilku, kojinėmis, penicilinu ir 
brangakmeniais.
• Montgomery siūlo pravesti naujas refor
mas kariuomenėje. Kareivio gyvenimas tu
rėtų nesiskirti nuo civilių gyvenimo. Valgy
klos turėtų būti tokios, kaip civiliams resto
ranai. šalin, sako maršalas, kareivių bara
kus! Greitu laiku susirenka 180 generolų 
naujos programos svarstyti.
• „Krasnaja Zvezda" rašo, kad Sovietų Są
jungos orinės pajėgos būsiančios galingiau
sios pasaulyje. Dabartinis penkmečio planas 
teikiąs tolimesnei technikos raidai aviacijos 
pramonėje ir moderniųjų lėktuvų gamyboje.
• Bulgarijos parlamentas priėmė įstatymą, 
pagal kurį bus imami abiejų lyčių žmonės 
prievartos darbams į stovyklas. Vyrai bus 
Imami nuo 16 iki 50 metų, o moterys nuo 15 
iki 45 metų amžiaus. Priverstino darbo lai
kas numatytas šeši mėnesiai.

DP globą perims kariuomenė
Gen. J. T. McNarney, JAV pajėgų Euro

poje viršininkas, paaiškino politiką, vedama 
dėl žydų ir DP U.S. zonoje. Jis pareiškė, kad 
nebūsią leista joks organizuotas pabėgėlių 
įvežimas į U.S. zoną. Tačiau visi tie, kurie 
jau čia yra atvykę, būsią aprūpinti butais ir 
maistu.

Toliau generolas pareiškė, kad kariuome
nė yra pasiruošusi perimti DP stovyklų ad
ministravimą bei priežiūrą, kada UNRRA nu
stosianti veikti nuo š. m. gruodžio 31 d.

Pagal UNRRA-os praėjusių metų apskai
čiavimą, kariuomenei atseisią apie 84 mil. do
lerių. Jis tikisi, kad dauguma UNRRA-os tar
nautojų pasiliksią savo pareigose, tik statutas 
pasikeisiąs. Vietoje UNRRA-os bus karo de
partamento priklausomybėje.

Paklaustas, kaip ilgai DP stovyklos bus 
laikomos, gen. atsakė; „Mes uždarysime šias 
stovyklas tada, kai mes galėsime juos išrepa- 
trijuoti arba kitur apgyvendinti. Mes never- 
sime repatrijuoti nė vieno asmens, kuris nau
dosis DP statutu ir nebus traktuojamas nusi
kaltėliu ir jeigu nenorės grįžti į savo tėvynę." 
(Mūsų pabr. Red.)

Gen. dar paminėjo vieną traukinį, kuris su 
700 lenkų pabėgėlių buvo grąžintas atgal, nes 
tai prieštaravo nusistatymui, jog organizuotas 
pabėgėlių siuntimas yra neleidžiamas.

Anglijos lietuvių kongresas
Anglijoje, savo laiku skaitėme, yra apie 

20.000 lietuvių. Tur būt, nė patys Anglijos 
lietuviai negali tiksliai to skaičiaus pasakyti. 
Vieni iš jų lietuvybei dingo, kiti liko mažiau 
veiklūs. Bet yra ir daug tokių, kurie sielojasi 
visais lietuviškais reikalais. Jų pastangomis 
liepos 13-14 dienomis Londone įvyko Didžio
sios Britanijos lietuvių organizacijų ir kolo
nijų atstovų kongresas. Kongreso metu išsi
aiškinta tolimesnė Didžiosios Britanijos lie
tuvių tautinė veilčla, pagalba tremtiniams, 
priimta Lietuvą liečiančiais klausimais rezo
liucijos ir išrinkta Didžosios Britanijos lietu
vių taryba. Į tarybą išrinkta: Petras Bulaitis 
(pirmininku) iš Londono, Jonas Muraška iš 
Manchesterio ir Joana Serafinaitė iš Glasgo- 
wo (vicepirmininkais). Pirmuoju sekretorium 
išrinktas Mečys Bajorinas iš Londono, an
truoju sekretorium — Simas Misiukevičius iš 
Manchesterio, kasininke — Ona Liudžiuvienė 
iš Londono ir nariais — Jurgilas, Glusauskas 
ir Puodžiūnaitė.

Pabaltijiečiai į D. Britaniją
Daily Mail rašo, kad tūkstantis pabaltijie

čių tremtinių iš Vokietijoje, britų zonoje, esa
mų stovyklų gaus teisę persikelti ir apsigy
venti D. Britanijoje. Tuo tikslu iš pabaltijie
čių tremtinių stovyklos prie Hanoverio bus 
atrinkti profesoriai, gydytojai, mokytojai, dai
lininkai, operos, baleto ir scenos artistai, ku
rie yra palikę savo kraštą, jį užėmus rusams. 
Minimoje stovykloje yra apie 3.000 latvių, 
1.800 estų ir 700 lietuvių.

Amerikos pergalė Tolimuose Rytuose
Lygiai prieš metus, t. y., 1945 m. rugpiūčio 

15 d. buvo paskelbta, kad Japonijos karalius ■ 
Hirohito kapituliuoja. Sis japonų pasidavi
mas sukėlė nepaprastą džiaugsmą Amerikoje 
ir pasaulyje, nes tuo būdu antrasis pasaulio 
diktatorius sužlugdytas ir antroji karo fazė 
baigta. Pradėtas karas prieš Kiniją 1937 m. 
ir prieš Ameriką 1941 m. buvo užbaigtas.

Kas privertė Japoniją kapituliuoti?
Japonijos karo mašiną privertė sustoti 

Amerikos galybė, Amerikos mokslas, technika 
ir pasiryžimas. Amerikos jūrų laivynas, oro 
pajėgos baigė triuškinti Japonijos laivyną, o 
numestosios dvi atominės bombos ant Hirosi
ma ir Nagasaki miestų visai išmušė japonų 
vadovybę iš pusiausvyros ir todėl tuojau ji 
kapituliavo.

Rusų įstojimas į karą prieš japonus ne
turėjo reikšmės, nes rusai, kaip sako japonų 
admirolas, iš ankšto jau žinoję, jog Japonija 
kapituliuosianti, nes ji prašė tarpininkavimo 
pas sąjungininkus dėl paliaubų sąlygų. Gi 
rusai to japonų prašymo neperdavę ir tuo • 
būdu karas užtrukęs ilgiau negu japonai no
rėję.

Tolimųjų Rytų padėtis
Iki šiol, nežiūrint karo pabaigos su Japo

nija, Tolimuose Rytuose nėra ramybės. Ki
nija vis dar tebėra karo stovyje, nes jos vi
daus santvarka neleidžia padėti ginklą. Ki
nijos politinis dvilypumas yra to milžiniško 
krašto nelaimė. Kinija — nuolatinė vieta pi
lietinių karų, kuris ir dabar tebesitęsia.

Paskutinėmis žiniomis, dėtos viltys nepa
siteisino ir lauktos taikos tarp komunistų ir 
nacionalistų nesulaukta. Jei pagaliau nepasi
seks susitarti, Kinija taps vidaus karo arena, 
jeigu ne daugiau, nes Kinijos žemėje, kaip ir 
Vokietijoje, vyksta dviejų pasaulio idėjų ko
va, kuri vėliau turės viena kurių nugalėti.

Amerikos piliečių dėmesiui
Iš Londono JAV ambasada praneša, kad 

kai kurie JAV piliečiai esą pavojuje netekti 
JAV pilietybės, jei jie nesugrįš į Ameriką iki 
š. m. spalių 13 dienos.

Kas nori nenustoti JAV pilietybės, turi 
skubiai kreiptis į JAV artimiausią konsulatą.

Įpareigojimas...
(Pradžia 1 pusi.)

tektų daugiau naudos kitų sąskaitom Kyla 
konfliktai, kurie dažniausiai baigiasi triuk
šmingai, jei ne liūdnai. Tais atvejais ben
druomenė nėra visiškai be kaltės. Kada gy
venimas ėjo, jų nuomone, gerai, jie net nėjo 
į šaukiamus susirinkimus, nesidomėjo, kas 
darėsi. Kada jau reikalas pagedo, pradedama 
susirūpinti, bet tada jau atsiranda kliūčių.

Kada reikia rinkti kurį pareigūną ar or
ganą, praktika vis ir yėl parodo, jog dažnai 
nesusirenka nė kvorumas, o tada antrasis su
sirinkimas yra teisėtas, nebeatsižvelgiant i jo 
dalyvių skaičių. Kartais susirenka mažiau ne
gu 10’/o rinkikų ir išrenka. Jei reikalas eina 
gerai — nieko tokio, bet jei eina ne taip, kaip 
jie norėtų, kai kas prisimena, kad jis visai ne
rinko „to žmogaus“, protestuoja ir stengiasi 
nušalinti tą pareigūną, kurį „kažin kokia kli
ka“ išrinko. Kyla klausimas, ar tie žmonės, 
kurie nėjo į rinkimus, turi nors moralinę tei
sę pasisakyti prieš asmenis ar organą, kurio 
jie patys nerinko, nors tai buvo jų pareiga? 
Rinkimuose nedalyvaudami, jie mano ir nuo 
kitų pareigų išsisukti. Tai yra liūdnas reiški
nys. Jis verčia mus susimąstyti. Čia gyven
dami, nors savo tarpe tvarkomės demokratiš
kai, galime pasirinkti savo pareigūnus ir juos 
atleisti. Jei įvyksta pareigūnų sauvaliavimas, 
bendruomenė taip pat nėra visai be kaltės, 
nes gyvenimas demokratinėje santvarkoje yra 
nuolatinis budrumas, nuolatinė kova prieš 
įvairius iškrypimus. Pastebėtam sauvaliavi
mui reikia tuoj užkirsti kelią. Bendruomenė 
pati yra vyriausias savo reikaluose valios 
reiškėjas, o pareigūnai ir jos rinkti organai 
tik jos valios atstovai, vykdytojai. Bendruo
menė ir jos organai, darydami sprendimus, 
turi atsižvelgti ir į mažumos interesus, nes 
demokratijos uždavinys yra visiems sukurti 
palankiausias gyvenimo sąlygas, rasti aukso 
vidurį, neiti į kraštutinumus. Jos sprendimai, 
be to, turi būti suderinti su visos bendruo
menės interesais.

Bloga, jeigu visuomenė aktyviai nedala- 
vauja savo reikalų tvarkyme, bet taip pat 
bloga, kada išrinktieji vengia viešai išsiaiš
kinti su rinkėjais, kai kyla nesusipratimų. 
Jei atrodo, kad rinktasis organas ar asmuo 
nebeturi pasitikėjimo, reikia išsiaiškinti. Kur 
tas nedaroma, ten jau kas nors nebe tvarkoj. 
Ar ne malonu darkart išgirsti pasitikėjimo 
pareiškimą, jei iš gyventojų dalies buvo įta
rimų?

Susigyvenkime jau čia su praktišku tikro
sios demokratinės tvarkos vykdymu, kad grį
žę tėvynėn galėtume ją sklandžiau įgyven
dinti. Į rinkimus reikia žiūrėti rimtai ir balsą 
atiduoti tik tokiems asmenims, kuriais pasi
tikima. Kartą patikėjus, negalima vėl nepa
grįstai įtarinėti ir darbo sunkinti, bet reikia 
budriai sekti įvykius ir veikiančius remti. 
Nuolat būdami sargyboje, nesusilauksime di
desnių netikėtumų.

Atlik savo pareigas ir būk budrus — tada 
būsi tikras demokratasl Grs.
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