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MŪSŲ KELIAS El
Šeiminės negerovės
Paskutiniu laiku įvairiuose mūsų laikraš

čiuose jau atsiranda vienas kitas straipsnis 
dėl šeiminių negerovių, kurios esančios mus 
apnikusios, arba kurios, teisingiau pasakius, 
yra pastebimos tarp ištrėmime gyvenančių lie
tuviškų šeimų.

Kadangi šeima, ypač ištrėmime gyvenanti 
šeima, sudaro stipriausią tautiškumo tvirtovę 
ir teikia beveik vienintėlį tautinio išsilaikymo 
laidą, šeimos pastovumo išsaugojimas šiandien 
mums turėtų būti labiausiai aktualus. Tačiau 
iš ligšiolinių pasisakymų dar nematyti, kad 
mes būtume pasirengę šį klausimą iš esmės 
nagrinėti. Svarstymams buvo pateikti tik iš 
tolimesnės ir artimesnės aplinkos parinkti at
sitiktiniai faktai apie pasitaikančius persisky
rimus, apie neteisėtas vedybas ir apie užmir
šimą žmonos ar vyro, pasilikusio už geležinės 
uždangos.

Kaip ir normaliais laikais, taip ir dabar 
persiskyrimų buvo ir bus. To niekas iš mūsų 
ir neginčys. Todėl mums ne tiek svarbūs fak- 

A tai, iš kurių net negalime nustatyti, ar per
siskyrimai, lyginant su normaliais laikais, pa
didėjo ar sumažėjo, bet tos priežastys, kurios 
persiskyrimus iššaukia.

Visas šeiminių negerovių kompleksas yra 
labai platus ir sudėtingas. Vienu straipsniu 
nė apgraibom jo neapimsi. Todėl ir j j tenka 
skaldyti, apsiribojant viena kuria šio kom
plekso dalele. Atrodo, kad pradžiai būtų pra
vartu panagrinėti klausimą, ar dabartinės mū
sų gyvenimo sąlygos didina persiskyrimus?

Tie šeiminiai sutrikimai, kuriuos mes da
bar pastebime, atrodo, nėra labai stipriai vei
kiami išviršinių faktorių ir tų išorinių sąlygų, 
kuriose mes dabar gyvename. Tačiau pasi
taikantiems persiskyrimams ir ypatingai nu
matymams persiskirti didelės įtakos daro 
dvasinė mūsų būsena, kurią iššaukia šiandie
ninės gyvenimo sąlygos.

Ryškiausius šeimas veikiančius išorinius 
faktorius Šiandien galima suvesti į dvi gru
pes: laikina medžiaginė nepriklausomybė ir 
kolektyvinis gyvenimas.

Šiuo, būtent, momentu medžiagine prasme 
vyras žmonai nėra jau taip labai reikalingas. 
Ne jis bent daugumos atžvilgių išlaiko savo 
šeimą, ne jis (ją būtinomis gėrybėmis aprūpi
na. Tačiau ta medžiaginė nepriklausomybė 
yra ir bus labai trumpalaikė. Kokia mūsų 
ateitis bebūtų, netrukus vėl visas šeimos iš
laikymas kris ant vyro pečių. Palikta be vyro 
globos ir dar svetimame krašte šeima iš anksto 
yra pasmerkta neįsivaizduojamam medžiagi
niam skurdui ir tautiniam sunykimui. Jau 
vien dėl to šiuo metu šeimą paliekantis vyras 
vertas didžiausio pasmerkimo, visvien kokios 
priežastys verstų jį savo šeimą palikti. Tą 
faktą jaučia visi ir dėl to daugiau pareigingi 
vyrai, kiek teko pastebėti, laikosi prie savo 
šeimų, nors normaliose sąlygose jie jas ir pa
liktų. Šiuo atveju jie pasiduoda padėties dik
tuojamoms sąlygoms ir savo asmeninę laisvę 
ir ramybę aukoja šeimai, nes žino, kad šeima 
be jo bus pasmerkta vispusiškam sunykimui. 
Ta pati sąlyga varžo ir daugelį moterų.

Antruoju išoriniu faktoriumi yra kolekty
vinis gyvenimas. Normaliose sąlygose kiekvie
na šeima yra daugiau ar mažiau uždaras vie
netas, pilnas ir užbaigtas. Savo šeima ir savi 
namai buvo atskiras pasaulis, pašaliniam ne
lengvai įžvelgiamas. Tokiais atvejais, kada 
tuose uždaruose pasaulėliuose prasidėdavo ko
kia nors nesantaika, abi pusės galvodavo, jog 
jų pažįstami sugyvena geriau ir taikingiau. 
šiandien sąlygos yra pasikeitusios. Šeima nu
stojo savo uždarumo. Stovyklinis gyvenimas 
mūsų šeimas tam tikra prasme sukolektyvino. 
Dabar vieni kitus galime stebėti ir stebime iš 
daug arčiau. Dėl to ir visos tos ypatybės, ku
rias būdavo galima aukščiau vieniems nuo 
kitų nuslėpti, dabar apnuogintos atsistoja 
prieš kaimynus. Iš vienos pusės tai įneša tam 
tikro varžymosi, kuris visiškai negali išnykti 
net ir ilgesnį laiką bendrai su kitais gyvenant. 
Notoms nenoroms šeimose susilaikoma nuo 
tokių barnių, kurie neturi gilesnės priežasties. 
O tas susilaikymas gesina daugelį kibirkščių, 
kurios anksčiau sukeldavo naikinančius gais
rus šeimose. Daugeliui pakanka vien žinoji
mo, kad jis yra stebimas ir dėl to stengiasi 
bent kitų akyse atrodyti teisingas. Iš antros 
pusės, kiekvienas gali stebėti kitus žmones, į 
kurių gyvenimą jis anksčiau negalėdavo į- 
žvelgti. Jis gali pamatyti silpnybes, kurių 
anksčiau nematydavo. Tokiu būdu ir dievin
tieji netenka angelo sparnų.

Tačiau reikia taip pat pasakyti, kad var
žymasis prieš kitus gali sudaryti artimiesiems 
blogo įspūdžio, jeigu tame susivaržyme nėra 
širdies, nėra tikros vidinės pagarbos, jeigu, 
kaip sakoma, žmona vyrui ar vyras žmonai 
šypsosi prie stalo, o pastalėj myga nuospau
das kiek įmanydamas. (Pabaiga 8 pusi.)

Kodėl nėra Lietuvos
Luksemburgo Rūmuose?

Visas pasaulis staiga sužiuro į Paryžiau^ 
Luksemburgo Rūmus. Ten suvažiavo 21 išmin
čius (bent teoretiškai imant taip turėtu būti) 
su savo gausingais patarėjais. Ir štai šitieji 
žmonės turi surasti atpildą visai žmonijai už 
daugelį milijonų kritusių jaunų galvas, kurios, 
entuziazmo pagautos, šventai tikėjo Roose- 
welto ir Churchillo Atlanto chartos pažadais: 
laisvė visomos mažoms ir didelėms tautoms.

Patikėjo Atlanto chartai ne todėl, kad ji 
buvo paskelbta tuo metu, kai karo laimė sto
vėjo dar „ant kortos“, kad reikėjo visas pa
jėgas sutelkti prieš fašizmą ir nacizmą, bet 
todėl, kad tai paskelbė anglo-saksų pasaulis. 
Žinojo, kad, jeigu jie savo duoto vekselio 
neišpirks,- tai pasaulis atsidurs bankroto pa
dėtyje ir turės grįžti į kumščio teisės periodą. 
Bet argi anglo-saksai norės grąžinti pasaulį į 
tą žiaurią, primityvią padėtį? Spėjame ir tvir
tai tikime, kad ne! Bet negana tikėti, negana 
norėti. Jeigu mes jų paklausėme ir stojome į 
kruviną kovą, tai turime ir dabar jų klausyti, 
padėti jiems diplomatijos - politikos kovoje. 
Turime šiame istoriniame momente kiekvienas, 
kurs tik gali, remti teisybės dėsnius, remti 
tuos, kurie rizikuodami savo populiarumu, gal 
net savo gražia politine karjera, drįsta nuo
širdžiai, atvirai ir kietai reikalauti Atlanto 
lasvių visiems, ne tik dideliems, bet ir ma
žiems. Ypatingai mažieji, mažosios tautos, turi 
eiti jiems į pagalbą, nes jų uždavinys yra sun
kus ir, atrodo, stačiai neišsprendžiamas.

Konferencija nori įvykdyti šiuos tris užda
vinius: 1) nubausti karo n u s i k a 1 - 
tėlius-valstybes, 2) atlyginti nu
galėtojus, 3) sukurtiamžiną taiką, 
kitaip sakant, teisingą taiką, nes nė viena, kad 
ir labai griežta bei žiauri taika, nepanaikino 
karų vien dėl to, kad ji buvo neteisinga.

Ka reiškia nubausti karo nusikaltėlius ir 
kodėl juos reikia bausti? Kad klausimas būtų 
lengvesnis, imkime pavienių žmonių baudimą.

Iš Paryžiaus konferencijos
Byrnes atrėmė Molotovo 

priekaištus
Praėjusią savaitę konferencija buvo be

siartinanti prie Vakarų ir Rytų krizės, bet kol 
kas šioji krizė palengva praėjo. Molotovo pa
daryti priekaištai Vakarų Sąjungininkams ge
rokai paveikė didžiuosius, nes jiems buvo pri
mesta Viduržemio jūros monopolizavimas, 
reakcionieriškos vyriausybės sudarymas Grai
kijoje ir Italijos pajungimas kapitalistų pra
monės „vergijai“. Dėl šių priekaištų labai 
stipriai pasisakė JAV užsienių reikalų mini- 
steris F. Byrnes ir privertė kortas pakloti ant 
stalo. Pirmiausia jis nurodė Molotovo insi
nuacijas, jog Britanija ir JAValstybės siekian
čios mažąsias pajėgas išnaudoti savo reika
lams. Toliau jis atmetė priekaištą, kad Ita- 
lioje yra nedemokratinė vyriausybė, nurody
damas, jog ji buvo laisvai visos tautos išrink
ta. Su too pačiu atvirumu ir griežtumu jis 
atrėmė ir trečiąjį priekaištą, padarytą Grai
kijai, jog ji skatinanti karą Balkanuose. Per 
debatus konferencijoje susidaręs įspūdis, jog 
buvę priešų kraštai bendromis jėgomis puolė 
Graikijos integralumą.

Iš pradžių atrodę, jog Italija ir Graikija 
esančios silpnės ir apleistos valstybės, bet vė
liau išryškėję, jog Graikija galinti pasikliauti 
didžiųjų Vakarų jėgų parama, o Italija, jeigu 
ji bus priimta į JT šeimą, galės prisidėti prie 
Vakarų prieš Sovietinį bloką, rašo United 
Press.

Komitetų darbas
Prieš pradedant darbą komitetuose, buvo 

iškilęs Prancūzijos ir JAValstybių dalyvavimo 
klausimas. Rusų delegatas iškėlė reikalavimą, 
kad komitetuose tegali dirbti tik tų kraštų 
atstovai, kurių kraštai tiesioginiai dalyvavo 
kare su tomis valstybėmis. Pagal tokį pasiū
lymą, Prancūzijos atstovas negalėtų dalyvauti 
Balkanų kraštų taikos sutarčių svarstyme, o 
Amerika — Suomijos. Pagaliau Višinskis rei
kalavo, kad Prancūzija nedalyvautų bent Ru
munijos taikos sutarties svarstyme.

Tokiems Sovietų užsimojimams griežtai pa
sipriešino D. Britanijos atstovas McNeil. Jis 
pareiškė: „Mano vyriausybė negalės priimti 

Kodėl baudžiamas paskiras žmogus nusikal
tėlis? Ar todėl, kad norima jam atkeršyti? 
Ne. Todėl, kad norima duoti jam pasitaisyti 
arba, jei jis jau nebepataisomas, — nuo jo 
atsikratyti — pądėti į kapus. Bet ar istorija 
žino, kad tokiais bandymais buvo bent viena 
tauta ar valstybė pataisyta? Ne. Tik revanšas 
tai visada buvo garantuotas. Ar pasisekė to
kiu būdu bent vienos tautos atsikratyti, išnai
kinti ją? Ne. Jeigu tautos dingo istorijos 
nežinion, tai daugiausia dėl kitų priežasčių.

Todėl atrodo, kad nugalėtojai visai teisin
gai pasielgė, įsteigdami ne tautų ir ne valsty
bių, bet karo nusikaltėlių - paskirų žmonių 
teismą Niurnberge ir kitur. Tatai gali iš 
tikrųjų „auklėjančiai“ paveikti, nes, iš tikrųjų, 
jei yra karo nusikaltėliai, tai paskiri žmonės, 
kurie sugebėjo pajungti (savo tautą ir mesti 
ją į karo katilą. Šie žmonės tesusilaukia sau 
teisingos bausmės. Juo labiau, kad tokių žmo
nių per šį ir per daugelį kitų karų buvo vi
suose kraštuose, visose valstybėse, ir nuga
lėtojų ir nugalėtųjų tarpe. Labai dažnai jie 
savo tautos, net gi tautos mažumos neatsto
vavo. Labai dažnai tik savinos! atstovo vardą. 
Tai ar visa tauta galima smerkti ir bausti? 
Ar tokia bausmė veda | amžiną ir teisingą 
taiką? Dar daugiau, ar galima bausti tokią 
tautą, kuri nieko nepuolė, kuri buvo griežtai 
neutrali ir tik gynėsi nuo užpuolikų? Ar tai 
veda į teisingą ir amžiną taiką? Pagaliau, ar 
galima surasti pagrindą, bausti tokią tautą, 
kuri kiek galėdama priešinosi ir kariavo su 
jos užpuoliku, bet nebuvo pajėgi jį sutriuškin
ti, taip pat kaip ji nepajėgė sutriuškinti iš 
pradžių ir kitos daug didesnės valstybės?

Tokia tauta, tokia valstybė yra Lietuva. 
Lietuvos šiandien nėra Luksemburgo Rūmuose 
ne tik nugalėtojų, bet net kaltinamųjų tarpe. 
Jos vardą „kažkas“ visai nori išbraukti iŠ 
gyvųjų tarpo, it jos niekada ir nebūtų buvę 
pasaulyje. O ar žino visi Paryžiuje susirinkę

Sovietų pažiūros tuo klausimu. Čia ne vieta 
dikusijoms, nes tai priklauso plenumui.“

Novikovas toliau pareiškė, jog jis principe 
nesipriešina Prancūzijos ir JAValstybių daly
vavimui komisijose, „bet jie negalį dalyvauti 
balsavimuose."

Jei JAValstybės nedalyvaus Suomijos taikos 
sutarties svarstyme su balsavimo teise, tada 
Suomijos klausimą spręs šios valstybės: D. 
Britanija, SSSR, Australija, Baltgudija, Ukrai
na, Kanada, Čekija, Indija, N. Zelandija ir 
P. Afrika. Rumunijos taikos sutartį svarstys 
11 valstybių, Vengrijos — 12, Bulgarijos — 12 
ir Italijos — 20 valstybių.

Sovietų aktyvumas
Sovietų diplomatinis ir militarinis aktyvu

mas ne tik nesilpnėja, bet kas kart pasireiškia 
vis naujomis formomis. Pastaruoju metu jų 
iškeltas reikalavimas reviduoti Montreux pak
tą, nustatantį sąsiaurių apsaugą ir jais nau
dojimąsi, sukėlė nepaprastą dėmesį tiek 
JAValstybėse tiek Anglijoje. JAValstybės dėl 
visa ko nuplukdo savo lėktuvnešį į Vidur
žemio jūrą apmokymo reikalams. Diplomati
niai Šaltiniai nurodo, jog Amerika ketinanti 
paremti Turkiją Dardanelų klausimu. Para
mai, matyti, be lėktuvnešio, bus siunčiama ir 
kitokio tipo laivų. Be to, sako AP, ten pri
sidėtų ir Britų laivyno vienetai.

Čia padėtis įžiūrima daug rimtesnė, negu 
ji buvo Irane. Nors Sovietai ir stengiasi pa
keisti esamą status, JAValstybių diplomatiniai 
sluoksniai mano, jog padėtis tenai nepasikei- 
sianti.

Paskutiniuoju metu Sovietai vėl pradėjo 
koncentruoti savo kariuomenę prie Irano sie
nos. Vadinasi, ir čia padėtis yra tokia, kuri 
negarantuoja ar bent nesiekia taikos.

Sovietų Sąjunga savo politiką vykdo labai 
sumaniai. Vienur ji puola savo priešus, tam 
panaudodama savo turtingiausią leksikoną, ki
tur vetuoja nutarimus, trečiur kelia reikala
vimus, o jei reikia — ir raudonąją armiją 
(Irano pasienis) pasiunčia.

Gen. Josph T. McNarney mėnesiniame pra
nešime sakoma, kad komunistų partija Vo
kietijoje siekianti „sunaikinti kapitalistinę si
stemą ir įsteigti socialstinę valstybe su bekla- 

, sine visuomene“. 

kovotojai (ar jų atstovai) prieš nacizmą, kad 
Lietuva yra tas retas kraštas, kuri neturėjo 
suorganizavus SS legionų? Berods, buvo dar 
vienas kraštas, kurs tokių legionų neturėjo - 
tai Lenkija. Ir tiek. Visuose kituose kraštuose 
nacių teroras pasiekė legionų sukūrimą. O 
kiek šitas lietuvių pasipriešinimas kaštavo 
vyrų ir moterų bei vaikų lavonų? Kiek ūki
ninkų buvo sušaudyta, pakarta; kiek moterų 
su kūdikiais sudeginta? Kiek žuvo koncentra
cijos stovyklose lietuvių inteligentų? Ar lei
džiama šiandien Luksemburgo ponams užgirsti 
apie tai, kad naciai gaudydavo jaunuomenę1 
teatruose, kavinėse, gatvėse ir bažnyčiose ir 
veždavo į frontą kariauti ir mėgindavo su
daryti neva lietuvių batalionus ar visokias su
galvotas „pagalbines tarnybas“? Iš to nieko 
neišėjo — tik visur liejosi lietuvių kraujas ir 
jį mirtis lydėjo. Tai ar yra Lietuvai vieta 
Luksemburgo Rūmuose? Yra. Ji yra ir tik 
nugalėtojų tarpe. Tačiau jei Lietuvos šiandien 
ten nematyti, tai ne jos kaltė. Ji nubausta be 
kaltės už tai, kad kovojo prieš nacius, kad 
klausė Atlanto chartos balso.

Nėra abejonės, kad visi, be išimties, Luk
semburgo posėdžiautoj ai apie tai žino ir tyli. 
Tyla nejauki. Ji ženklina tik tai, kad suvažia
vusieji patys jau griauna tai, ko dar net statyti 
nepradėjo.

Antras Paryžiaus konferencijos uždavinys: 
atlyginti nugalėtojus. Už ką? Už tai, kad jia 
kariavo, o svarbiausia - kad laimėjo. Pats tas 
atlyginimo principas yra savaime kažkaip ne
skanus dalykas. Argi galima užmokėti už gyvy
bės aukojimą? Ar gi karas yra biznis? Su tokiu 
šūkiu tikrai mažai entuziazmo tikrų karių 
tarpe susilauktum, todėl karo metu apie tai 
mažiausiai šnekama (nors ir daug galvojama). 
Nepaisant visa tai, tam tikras nuostolių 
atlyginimas iš priešo gali būti pateisina
mai reikalaujamas. Bet tuč tuojau reikia pa
sakyti, kad šitas atlyginimo nustatymas taikos 
sutartyje dažniausia yra drauge ir nustatymas, 
kad ateityje vėl bus kariaujama. Žinoma, jei 
atlyginimas imamas daiktais ar pinigais, gali 
būti dvi pasėkos: 1) arba karą pralaimėjęs 
sumoka (jei pajėgia) arba 2) nugalėtojas laiko 
kraštą okupuotu ar iš naujo okupuoja (taip 
pat, jei .pajėgia). Taigi ir piniginiai ar daik
tiniai atlyginimai gali būti rimta priežastis 
greitam naujam karui.

Tikra ateities karo priežastis sudaroma tada, 
kai atlyginimas imamas teritorija su visais 
žmonėmis. Tokią „amžiną“ taiką padiktavęs 
nugalėtojas turi tuč tuojau vėl pradėti gin
kluotis, nes teritorijos atėmimas yra pats 
smarkiausias raugas revanšui užraugti. Pati 
šlykščioj! ir drauge taikai pavojingoji atly
ginimo forma yra atidavimas nugalėtojui visai 
kitų (ne tų, kas karą pralaimėjo) teritorijų. 
Taip seniau būdavo, taip yra ir dabar. Atiduo- v 
dama todėl, kad pasirinktoji auka atrodo tin
kama - negali pasipriešinti jėga.

Toks eksperimentas bandomas dabar daryti 
su Lietuva. Ir tai nepaisant to, kad Lietuva 
buvo sąjungininkų pusėje ir, proporcingai 
imant, ne mažiau, jei ne daugiau aukų sudėjo, 
negu dauguma ir kitų nugalėtojų. Toks atsiti
kimas, kad vienam sąjungininkui atiduodamas 
kitas sąjungininkas pasaulio istorijoje retas. 
Tai tikrai retas neteisingumo aktas, kuriuo, 
matyti, kai kas nori sutepti 1946 metų taiką. 
Ar tik ne dėl tos priežasties Luksemburgo 
Rūmuose Lietuvos vieta yra tuščia?

Dabar trečias taikos konferencijos uždavi
nys: užtikrinti pasauliui amžiną taiką. Jau 
matėme, kad karą pralaimėjusių valstybių 
baudimas, o ypačiai karą laimėjusių valstybių 
atlyginimas dažniausia iš kalno sugriauna tei
singumo pagrindus ir jau iš kalno nustato, kad 
ateityje karas neišvengiamas. Kitaip sakant, 
pilnas pirmųjų dviejų tikslų atsiekimas padaro 
trečio tikslo (amžinos ir teisingos taikos), atsie- 
kimą visiškai nebeįmanomu.

Tos valstybės-nugalėtojos, kurios be atodai
ros siekia savo karo laimėjimus kiek galint 
pilniau išnaudoti, samprotauja kitaip. Jos tiki 
į amžiną taiką (kitaip sakant, tiki į padarytos 
neteisybės įamžinimą). Kodėl? Na. pasitiki 
savo pajėgumu. Pasitiki gautąją valstybę ar 
tautą greit sudoroti taip, kad jos ir pėdsakų 
neliks. Tiesa, tokio galimumo neigti negalima, 
bet dažniausiai esti priešingai.

Visų pirma labai išsipūtusių (ypatingai 
svetimon sąskaiton) valstybių kitos valstybės 
nemėgsta. Juk yra neginčijamas faktas, kad 
tos beslpučiančios valstybės arba pačios

(Nukelta į 8 pusi.)
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Lietuvių gyvenimas 
u — ■■ -

Rengiama dainų šventė
Kur yra susispietęs didesnis būrys lietuvių, 

ien yra ir choras. Jiems vadovauja jau žino
mi Lietuvoje muzikai, bet daug kur pasirodė 
ir iškilo naujos meno jėgos, puikiai užsireko
mendavusios chorų vadovavimo darbe. Kai 
kurie tų chorų yra reprezentaciniai ir rengia 
koncertus ne tik savo stovyklose, bet su ga
strolėmis lanko ir kitas vietoves. Kiti pasi
tenkiną tik dainos meno kėlimu ir kartais ne 
dėl meninio lygio, bet dėl esamų sąlygų kitur 
nepasirodo ir rengia koncertus tik savose sto
vyklose bei sudaro bažnytinius chorus.

Wuerzburgo lietuvių stovyklos choro diri
gentas V. Šimkus ėmėsi iniciatyvos surengti 
didesnę pirmąją lietuvių dainų šventę, kad 
tuo padarytų Lietuvoj ruoštų dainų švenčių 
tąsą ir kartu pairodytų užsieniečiams su ma
siniu choru. Esant šiai stovyklai geografinia
me centre, kur aplink spiečiasi 7 stovyklos su 
turimais chorais, kilo mintis šią šventę su
rengti rugsėjo 8 d. proga, kad tuo išėjus iš 
parapijinių Tautos šventės minėjimų ir pasi
rodytų kiek galima didingiau, Iškilmingiau. 
Šiam sumanymui pritarė Wuerzburgo, Seli- 
genstadto, Hanau, Puidos, Schweinfurto, 
Scheinfeldo ir Bambergo chorų dirigentai bei 
tų vietovių komitetai. Buvo gautas pritari- 
mąs ir iš vietos UNRRA-os vadovybės, asme
nyje dir. R.E. Cann ir švietimo karininko Miss 
L. J. Elliott.

Suvažiavę į Wuerzburgą chorvedžiai nu
statė dainų repertuarą ir išrinko dainų šven
tės dirigentus, o tautinių šokių vadovai, susi
rinkę Seligenstadte, nustatė šokių programą.

Dainų šventės vyriausiu dirigentu išrink
tąsias muzikas Bronius Budriūnas (Schein- 
feldas). o dirigentais muzikai: V. Šimkus 
(Wuerzburgas) ir Br. Jonušas (Hanau). Jung
tinių tautinių šokių vadove išrinkta valstybės 
baleto solistė !. Eidrigevičiūtė ir Batūra. Dai
nų šventėje dalyvaus apie 500 choristų ir apie 
120 tautinių šokių šokėjų. Visus chorus, ku
rie dalyvaus dainų šventėje, patikrins diri
gentai.

Dainų šventės išvakarėse koncertuos Hanau 
(dirigentas Br. Jonušas) ir Scheinfeldo (diri
gentas Br. Budriūnas) chorai. Be to, rugsėjo 
8 d. pasirodys ir trys Wuerzburgo latvių sto
vyklų chorai (Wuerzburge yra 3 latvių sto
vyklos). Taip pat yra pakviestas ir vienas 
estu choras.

Ryšium su įvyksiančia pirmąja lietuvių 
dainų švente .Vakarų Vokietijoje, bus išleistas 
metalinis ženklelis, kurio projektą padarė dail. 
V. Dobužinskis j r.

Šioje dainų šventėje gali dalyvauti ir kiti 
chorai, kurie parengs šį repertuarą. Juo dau
giau bus dainininkų, tuo geriau. Dėl gaidų ir 
kitų informacijų galima kreiptis i šventės ini
ciatorių muziką V. Šimkų (Wurzburg 7).

Wuerzburgiečiai tikisi, kad į šią dainų 
šventę gali atsilankyti apie 7-8.000 svečių. 
Juo daugiau bus žiūrovų, tuo bus iškilmin
giau. Susibūrę į didesnę bendruomenę mes 
gražiai atšvęsime Tautos šventę ir kartu pasi
rodysime prieš globėjus su savo tautos aspi
racijom. Gauta žinių, kad, be eiles UNRRA-os 

ir amerikiečių armijos svečių, dainų šventėje 
dalyvaus ir aukštieji abiejų žinybų pareigūnai.

Dainų šventei nustatytas šis dainų reper
tuaras: (mišriam chorui) 1) Malda už Tėvynę 
— Dambrausko, 2) Kur bėga Šešupė — Sa
snausko, 3) Laisvės daina — Žilevičiaus, 4) 
Nudavė dukrelę — Šimkaus, 5) Home Sweet 
Home — Bischof, 6) Stikliukėlis — Karoso,. 
7) Eisiu girion — Jonušo, 8) Žolelė žydėjo — 
Šimkaus, 9) Vakarinę daina — Šimkaus, 10) 
Paskutinis vakarėlis — Banaičio/ir 11) Anoj 
pusėj ežero — Žilevičiaus. Vyrų choro reper
tuaras: 1) Lietuva brangi — Naujalio, 2) Bal
nok, tėveli — švedo, 3) Valio piovėjėliai — 
Banaičio, 4) Good Night Ladies — Colledge 
song, 5) Per naktelę šokau — Žilevičiaus ir 
6) Nurimk, sesut — Jakubėno. Tautinių šo
kių šokėjai šoks šiuos šokius: 1) Blezdingėlė, 
2) Kubilas, 3) Piovėjai (Rugučiai) ir 4) Kal
velis Vyt. Kasnėnas
MITTENWALD AS

Prie sraunaus Isaro, tarp debesis remian
čių, snieguotų Alpių kalnų, žavinčio, kurorti
nio Mittenwaldo miestelio apylinkėj, buvu
siose Alpių šaulių kareivinėse — Jaeger- 
kaserne, tarpe tūkstančių kitų tautybių trem
tinių, gyvena mažai kam žinomi, likimo čia 
atblokšti 43 lietuviai tremtiniai. Dėl to, žino
ma, čia nėra nei lietuviškos mokyklos, nei 
bažnyčios ir kunigo, nei choro ir, aplamai, 
kultūrinės veiklos. Iš spaudos tik sužinojo
me, kad yra kažin kokie dieviški ansambliai, 
kurie dainuoja žavinčias dainas, šoka gražius 
tautiškus šokius. Atrodė, kad stebuklu būtų 
buvę galima laikyti, jei kuris lietuvių ansam
blis ar choras galėtų išdrįsti rizikuoti ar pa
siaukoti čia atsilankyti. Bet, deja, tas stebu
klas įvyko. Liepos 20 d. Kempteno 50 cho
ristų, vadovaujamų muziko-dirigento p. Ar- 
mono, atvyko, nebodami nei vargo nei rizikos. 
Drauge atvyko ir kun. Paulauskas, kuris čia 
atlaikė pamaldas ir pasakė gražų ir turiningą 
pamokslą. Ponios Bičkienės solo ir choro gra
žiai ir kilniai religiniai sugiedotos giesmės ne 
tik lietuviui, bet ir daugeliui kitataučių krikš
čionių sugraudino širdį ir išspaudė gailią aša
rą. Tai buvo kilni religinio susikaupimo va
landa.

Dvi dienas sausakimšai prikimštose salėse 
solistės — ponios: Bičkienė, Daugėlienė, Ar- 
monienė, Sidutienė ir choras bei šokėjai džiu
gino lietuvius ir tūkstančius kitataučių. Dai
nų ir šokių žavėtinai darnus ir meniškas at
likimas sukėlė audras aplodismentų. Ansam
bliečių gražūs tautiški rūbai teikė nepapra
stai gražų vaizdą. Ypač stebėjosi ir rūbų gro
žiu džiaugėsi atsilankę vienodo likimo Ištikti 
ir mus prieteliškai užjaučianteji ne tik mūsų 
tėvynes artimieji kaimynai, bet ir tolimųjų 
pietų kraštų laisvę ir dainas mylintieji trem
tiniai, kurių čia yra ypatingai žymus skai
čius.

Ukrainiečių įteiktos gėlės ir pasakyti mū
sų visų bendrą likimą liečiantiejl jautrūs žo
džiai bei visų kitų dalyvių gražūs atsiliepi
mai liudija, jog jų širdyse neišdils malonūs

Pagricžtėjus tarpzoniniam susisiekimui žy
mesnių svečių lankymasis Ravensburge pasi
darė retas. Tad kun. dr. J. Končiaus apsilan
kymas mūsų nuošalioje padangėje buvo di
delė staigmena. Kun. dr. J. Končius į Ravens- 
burgą atvyko iš Konstancos liepos 31 d. ryte, 
lydimas dipl. inž. A. Vokietaičio, naujai pa
skirto BALF-o įgaliotinio anglų ir amerikie
čių okupuotoms Austrijos zonoms.

Kun. dr. J. Končius, susipažinęs su LRK 
ir LTB Komitetu vadovaujančiais asmenimis 
bei šių dviejų įstaigų darbu, lydimas bendruo
menės pirmininko dail. Adomo Varno, nuvy
ko į Vaikų Darželį ir susipažino su šia prieš
mokyklinio amžiaus vaikų auklėjimo įstaiga. 
Apie „mažiukų pasaulėlio“ gyvenimą paaiški
nimų suteikė p. M. Varnienė, darželio vedėja 
ir auklėtoja p-lė D. Petrulytė. Iš čia Svečias 
nuvyko į Prekybos Mokyklą, kur tuo metu 
kaip tik vyko rytinės pamokos. Svečią sutiko 
ir paaiškinimų apie mokyklos darbą suteikė 
jos direktorius dipl. prek. dr. Dargis. Šiuo 
metu mokyklą lanko 20 abiejų lyčių ir nea
prėžto amžiaus mokinių: šalia abituriento sė
di pražilusiais paausiais buvęs prekybinihkas, 
pradžios mokyklos mokytojas ir kitokia „stu- 
dijozas“, rūpestingai studijuojąs prekių mok
slo teorijas ir visokias prekybines „kalkulia
cijas“... Abi įstaigos Svečiui padarė gerą 
įspūdį.

Sugrįžusį į L. R. Kryžiaus ir Tremt. Bendr. 
Komiteto būstinę kun. dr. J. Končių jau lau
kė didelis būrys Ravensburgo bendruomenės 
gyventojų. Nors mūsų bendruomenės nariai 
gyvena privačiai išsibarstę po visą miestą, 
gandas apie re(o Svečio atvykimą aplėkė visą 
bendruomenę, tad į sueigą atvyko apie pusę 
visų Ravensburgo lietuvių. Žengiantį salėn 
Svečią tautiečiai sutiko triukšmingais delnų 
plojimais...

Kun. dr. Končius padaręs platų ir išsamų 
pranešimą apie BALF-o organizaciją, jos kū
rimosi raidą, uždavinius ir iki šiolei nuveik
tus darbus, tarp kita ko kalbėjo:

„Jūsų bendruomenė yra paskutinioji Vo
kietijoje, kurią aš lankau prieš išvykdamas į 
Ameriką. Mano misija Europoje baigiasi. Ar
timiausiomis aš dar vyksiu į Belgiją, Angliją 
ir Airiją, o po to jau grįšiu į Ameriką... Per 
septynis su viršum savo kelionių po Europos 
kraštus mėnesius aš aplankiau Švediją, Dani
ją, Prancūziją, Italiją, Šveicariją, Austriją ir 
anglų, amerikiečių bei prancūzų kariuomenių 
okupuotos Vokietijos zonas. Savo kelionių 
metu aš aplankiau keliasdešimt mūsų tautie
čių stovyklų, iš kurių prisirinkau didžiulį la
gaminą informacinės medžiagos apie mūsų 
tautiečių tremtinių gyvenimą ir vargus... Da
bar, atitrukdamas nuo visokių kelionių, ku
rios man atima beveik visą laiką, nes aš il-

lietuvių ir jų dainų prisiminimai. Mums, lie- 
tuvams, tai buvo džiaugsmo ir pasididžiavi
mo šventė. Daugelis lietuvių, būdami ištrė
mime, tik pirmą kartą viešai girdėjo lietu
viškas dainas ir matė tautiškus šokius.

Šia proga kempteniečiai aplankė gražias, 
snieguotas kalnų viršūnes.

Reikia pažymėti, kad koncertai vyko ne
patogiose ir ne tam tikslui pritaikintose sa
lėse, bet dabar jau baigiama įrengti didžiulė 
ir visais moderniškais prietaisais aprūpinta 
scena ir salė. Laukiame daugiau mus aplan
kančių. Malonūs kempteniečiai liks amžiną! 
mūsų dėkingumu perpildytose širdyse. K.

Kun. dr. J. Končius Ravensburge
giau kaip vieną dieną niekur nesustojo, — 
ruošiu BALF-o Centro Valdybai platų prane
šimą apie jūsų gyvenimą po svetimu dangumi.

Prieš išvykdamas atgal, aš noriu jus pati
kinti, kad mes, J.A.V. lietuviai, neužmirsime 
jūsų ir ateityje. BALFA-as, kurį sudaro vi
sos didžiosios Amerikos lietuvių organizaci
jos, nesiskirdamos religiniais ir idėjiniais įsi
tikinimais, žinoma, išskiriant komunistus, — 
yra pasiryžęs ir toliau šelpti mūsų tautiečius, 
be kaltės atsidūrusius tremtinių padėtyje Vo
kietijoje, Austrijoje ir kituose Europos kraš
tuose. Tiesa, U.S.A. Nacionalinis" Karo Fon
das, kurio nariu priklauso mūsų BALF-as ir 
iš kurio iždo mes gauname apie 9O°/o mūsų 
visų operuojamų lėšų, šiais metais likviduo
jamas, bet BALF-as veiks ir toliau, kol jūs 
būsite ištrėmime ir kol susirasite būdus sa
varankiškai užsidirbti lėšų pragyvenimui. 
Lankydamas jūsų stovyklas ir bendruomenes, 
aš mačiau ir supratau jūsų vargų didumą, vi
sokiais būdais stengiaus tą jūsų vargą suma
žinti ar bent sušvelninti. Tuo reikalu aš tu
rėjau pasikalbėjimus su visų trijų zonų ka
riniais vadais ir UNRRA-os Vyriausia Vado
vybe, šios organizacijos zonų viršininkais ir 
paskirų skyrių vadovai. Visi jie supranta jū
sų sunkią būklę ir jus užjaučia. Man, kaip 
Amerikos kilimo lietuviui, buvo malonu gir
dėti aukštųjų karinių viršininkų ir UNRRA- 
os vadovaujančių asmenų gražius apie jus at
siliepimus. Jums, mano brangūs Broliai ir Se
sės Lietuviai ir Lietuvės, priklauso padėka, 
kad jūs, gyvendami svetur ir sunkiose sąly
gose, gražiu tarpusaviu sugyvenimu, organi
zuotumu, gera laikysena ir aukštai vertingais 
kultūriniais parengimais svetimtaučių akyse 
įsigijote pirmaujantį vardą teigiama prasme 
tarp visų kitų tautų! Tai jūsų vertingas mo
ralinis kapitalas. Sergėkite jį, ne mažinkite, 
bet didinkite jį! Atminkite vieną dalyką, kad 
nuo jūsų gražaus laikymosi ir kultūringumo 
pareis jus globojančių įstaigų laikymasis jūsų 
atžvilgiu. Nuo jūsų pavyzdingo laikymosi pa
reis ir mūsų visų vedamas kovos dėl Lietuvos 
laisvės kovos sėkmingumas! Tad dar kartą 
kviečiu jus būti vieningais — vieningais, kaip 
Izraelio tauta, kuri nepaprasto savo vieningu
mo dėka, tūkstančius metų apsigynė nuo su
naikinimo. Liepsnojant Lietuvos meilei, var
dan Jos tarp jūsų težydi vienybė! Tikėkit, jog 
Dievas jūsų neapleis!“

Kun. dr. Končiaus kalba buvo palydėta 
širdingais delnų plojimais. L. R. Kryžiaus pir
mininkas kun. V. Vaičiūnas grabini c žodžiais 
padėkojo Svečiui už pranešimą. Bendruome
nės vardu dėkojo dail. A. Varnas.

Ravensburgo lietuviams kun. dr. J. Kon
čiaus apsilankymas paliko malonų įspūdį.

Adrius Svajūnas

(21) Balys Gaidžiunas

Pakeliui į mirtį
Bayreutlio sunkiųjų darbų 

kalėjime
Įėję į kalėjimo kiemą ėmėm dairytis, kas 

per aplinkuma. Iš visų pusių mus supo aukš
tos mūrinės tvoros ir kalėjimo pastatai. Po 
eilinių tikrinimų, kurie visur įkyriai karto
davosi, mus nuvedė dar į tolimesnį kiemą. 
Keturių aukštų raudonų plytų mūrinis stati
nys stelbė visus aplinkui buvusius dviejų 
aukštų, baltai tinkuotus ir su nemažais lan
gais pastatus. Čia jau langai buvo maži ir 
storų geležinių štangų išpintu Čia jau buvo 
specialiai kaliniams statyta, o ten, baltuose 
mūruose, kadaise būta vienuolyno. Ten šim
tai vienuolių kadaise malda garbino Pasaulio 
Viešpatį, o dabar pertvarkytuose pastatuose 
šimtai kalinių kasdien kankinasi alkyje ir fi
ziniuose skausmuose ir keikia Hitlerį. Tuose 
pačiuose koridoriuose, kur kadaise buvo pil
na šventumo ir maldos, dabar prižiūrėtojai 
keikia kalinius, stumdo, neretai ir muša. Mes 
lipame laiptais aukštyn ir aukštyn. Tame rau
donajam pastate, ketvirtam aukšte, mus po 
tris varo į celes. Lietuviai stengiasi laikytis 
drauge. Gaunam ir mes savo celę. Anksčiau 
ji tebuvo skirta vienam kaliniui. Prie sienos 
tėra viena, pakeliama geležinė lova, taip pat 
viena kėdė. Ant grindų sudėti du matracai. 
Vakarų pusėje mažas, geležim apkaltas lan
gas. Pro jį matyti geležinkelis, kalnuotos apy
linkės, laukai ir priemiesčių namai. Matyti ir 
mažų fabrikų kaminai. Jie rūksta. Vadinasi, 
ten gyvenimas ir darbas tebeeina. Jie vis dar 
suka karo mašinos ratukus.

Įeidami į celę, kiekvienas buvom gavę po 
dubenį ir šaukštą. Nespėjom nė gerai apsi
dairyti, kaip suskambėjo geležim apkaustytos 
durys ir durų viduje atsidarė maža skylė. Pro 
ją mes gavome po litrą raudonų kopūstų sriu
bos. Mūsų laikrodžiai, kuriuos buvom atgal 
gavę išvežant iš Berlyno, rodė keturias. Ti-

nusistatymo. Jis savo būsimą darbą kasdien 
kaitaliojo. Bet tai buvo tik mūsų gražios 
svajonės. Mes vis galvojom kaip ne kaliniai. 
Taip besvajodami baigėm dvi savaites šaltose 
celėse. Per tą laiką mes b”vom nuvesti tik 
pas gydytoją. Ten paties gydytojo nebuvo. 
Visus davinius apie mūsų stovį surašė ambu
latorijoje dirbą medicinos studentai kaliniai. 
Sekančią dieną buvom parodyti pačiam gy
dytojui. Jis nieko jau nekeitė, tik popieriuose 
žymėjo — kokiam darbui tinkame. Stipresnių 
kaulų kaliniams žymėjo sunkų. Buvo ir to
kių, kuriems turėjo žymėti, kad jau jokiam 
darbui nebetinka, kad reikia gydyti. Gydyto
jas su kaliniais elgėsi visiškai žmoniškai O 
tai mus stebino, nes mūsų atkalėto laiko prak
tika rodė ką kita. Mes per tą laiką nebuvom 
sutikę jokių pareigūnų, kurie si^mumis skai
tytus! kaip su žmonėmis. Bet ir šiuo atveju 
buvo tik atsitiktinė mūsų laimė. Vėliau pa
sirodė, kad ir šis pareigūnas buvo visiškai 
panašus į kitus, prieš tai pravažiuotuose ka
lėjimuose sutiktus.

Po gydytojo apžiūrėjimo dar kelias dienas 
praleidome niekur nejudėdami. Vieną kartą 
buvome pusvalandžiui išvesti pasivaikščioti. 
Tą pačią dieną buvo smulkiai aprašytos mū
sų specialybės. Tai buvo ženklas, kad tuoj 
ateis ir mūsų eilė.

Mūsų celę antrą kartą aplankė kapelionas. 
Ėmėm klausinėti, ar negalima gauti iš laisvės 
siuntinius. Mums paaiškino, kad ne, nes to
kia jau dabartinė kalėjimo tvarka. Teiravo- 
mės ir dėl darbo. Jis mums tik tiek tepasakė, 
kad mus varys į darbą tik tuo atveju, kada 
bus gautas vyriausiojo prokuroro sutikimas. 
Mes esame nenuteisti ir mus turi laikyti izo
liuotus, kad su nieku negalėtume susirišti. 
Bet kalėjimo vadovybė mūsų atžvilgiu jau 
yra padariusi užklausimą ir dabar laukianti 
atsakymo. Teiravomės, ar ir anksčiau Bay- 
reuthe buvo taip dažni oriniai pavojai. Mums 
atsakė, kad tas darosi dar labai neilgą laiką. 
Anksčiau čia tebuvo numesta dvi ar trys bom
bos ir oriniai pavojai buvo labai reti. Bai
giant tą, nieko bendro su kunigo profesija ne
turintį pasikalbėjimą, jis išsitraukė lapą po-

kėjomės vakarienės dar ką nors gauti, bet 
tikėjimas ir teliko. Vakare, nieko negavę ir 
nieko nepatyrę, ant grindų susidėjom abu ma
tracus ir sugulėm. Matracai kaip tik užėmė 
visą celės platumą. Trims buvo tiek vietos, 
kad galima buvo ir ant kito šono apsiversti. 
Celėje buvo labai šalta. Susiklojom visus sa
vo turimus rūbus, o taip pat ir dvi iš kalė
jimo gautas antklodes. Bet visvien buvo šal
ta. Celės per visą žiemą buvo nekūrentos. 
Bet nuovargis po tokios baisios kelionės buvo 
toks didelis, kad ir šaltyje greitai užmigome. 
Rytą, kada vėl celėse buvo uždegta šviesa ir 
skambalas skelbė artėjant pusryčius, pajutau, 
kad kojos nebuvo naktį sušilusios. Iš ryto ga
vom 100 gr duonos gabaliuką ir puslitrį sriu
bos. Tada nekantriai laukėme pietų. Pietums 
taip pat gavome 100 gr duonos ir litrą ko
pūstų sriubos. Kopūstuose jokių bulvių ne
buvo, o taip pat ir riebalų pėdsakų. Tai buvo 
kopūstai ir vanduo. Vakarienei gavome po 
keturias apipuvusias bulves ir po puslitrį ar
batos. Panašus maistas, šiek tiek kaitailio- 
jant, buvo duodamas kasdien.

Nekantriai laukėme, kada gi mus išves per
rengti ir kada pradėsime dirbti nors kokį dar
bą. Iš kalinių patarnautojų jau buvome su
sirinkę žinias, kad dirbantiems kaliniams kiek 
geriau. t To kalėjimo didžioji kalinių dalis dir
ba įvairiose įmonėse mieste ir pačiame kalė
jime. Kalėjimas turi kelis ūkius, kepyklą, mė
sinę, siuvyklas ir didelę daržininkystę. Pra
dėjom galvoti, jei gausim įsakymą dirbti ir 
mums duos pasirinkti darbą — kokį rinksi
mės. Aš nesvyruodamas pasirinkau, kaip 
agronomas, žemės ūkį ar daržininkystę. Rink
damasis galvojau, jog, ir stropiausiai prižiū
rėtojams saugojant, vis bus galima ką nors 
nutverti ir suvalgyti. Didžiausias viltis dėjau 
į grūdus, kuriuos šeria gyvuliams, ir į bulves. 
O jie, mano tuometiniu galvojimu, buvo di
džiausi skanumynai. Jie buvo daug kartų 
skanesni už visų skaniausius pyragaičius. 
Kiti mano draugai taip pat ruošės rinktis dar
bą pagal specialybes. Dr. D., kaip chemikas, 
tikėjos pakliūti į statybinių nfėdžiagų fabri
ką. Majoras Gn kaip kariškis, neturėjo tikro 

pierio ir padavęs dr. D. pasakė, kad parašytų 
broliui laišką, kuris buvo pas jį užėjęs ir teira- 
vęsis. Paprašiau, kad parašytų nors kelis žo
džius ir mano žmonai, apie mūsų atvežimą į 
naują kalėjimą. Taip pat, kad jei tik gali, - 
kad atvažiuotų ir išbandytų visas susirišimo 
galimybes. Kapelionui išėjus mes džiaugėmės, 
kad jau vėl apie mus visi žinos ir kad Vėl 
esame ryšyje su laisvėje esančiais lietuviais. 
Ėmėm galvoti, kad, jei kapelionas bus sukal
bamas, bus galima per jį ir šio to gauti.

Dienos ėjo sunkiai. Šaltis ir alkis buvo 
nuolatiniai kankintojai. Nedavė nė jokių kny
gų. Dr. D. turėjo dar iš Letuvos atsivežtą 
statybinių medžiagų rusišką knygą. Jis, su
sirietęs ant lovos, kuri dienos metu mums 
trims tarnavo kaip sofa, daug skaitė. Mes su 
majoru G. iš kitų kalinių gavom porą žur
nalų apie Norvegiją. Aš po gerą valandą kas
dien praleisdavau stovėdamas ant kėdės ir 
žiūrėdamas pro langą į tolumas. Tai buvo 
mano pačios graudžiosios akimirkos. Tada aš 
mintim išeidavau iš kalėjimo ir eidavau pas 
savuosius, eidavau į Lietuvą. Vieną kartą aš, 
bežiūrėdamas pro langą, pamačiau, kaip ka
linys, lydimas prižiūrėtojo, atnešė ten esan
čiam sargybinio šuniui ėsti. Gerai mačiau, 
kaip -pylė daug ir tiršto ėdalo. Pasikviečiau 
abu celės draugus. Visi trys žiūrėjome į tą, 
mūsų galvojimu, labai laimingą gyvulį. Mes 
kiekvienas tada su juo būtume vietomis pasi
keitę. Bet ir tai mums buvo neprieinama.

Praėjo dar dvi dienos ir mane su majoru 
G. išvedė. Vedė ir kitus kalinius. Mes, su 
visais daiktais, ėjom iš didžiojo pastato į per
rengiamąjį kambarį. Ten gavome kalinių rū
bus. Jie, palyginti su anksčiau praeitais ka
lėjimais, buvo geresni. Rūbai buvo juodi, su 
geltonais dryžiais per kairę rankovę ir per 
abi išorines kelnių puses. Ankstyvesniuose 
kalėjimuose mūsų kalėjiminai rūbai buvo vi
sur šviesiai mėlyni. Dabar juodais rūbais at- 
rodėm kaip generolai, tik labai nelaimingose 
apystovose. Suvaryti į didžiulę salę vieni su 
kitais keitėmės rūbais ir taikėmės prie savų 
išmierų, nes kalėjimo tėvo kambaryje liepė 
savus rūbus numesti i popierinius maišus ir.
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Italijos kelias „ten" ir „atgal"
Italijos vardas šiandien nepatrauklus. Jis 

mažai, nereikšmingai, dažniausia betgi nei
giamai minimas pasaulio spaudoje. Italija 
šiandien degraduota i ašies satelitus. Drauge 
su jais ji kaltinama, drauge ir teisiama. Ne 
be vienam politikui-mėgėjui gali atrodyti, kad 
Italijos jau „nebėra“ ir niekada nebebus. At
seit, kaip reikšminga valstybė „nurašyta“ į 
nuostolius.

'Ar gi taip?
Sis klausimas dabar, kada sprendžiamas (ir 
netolimoje ateityje dar plačiau bus sprendžia
mas) daugelio valstybių ir tautų likimas yra 
nepaprastai rimtas ir jaudinančiai įdomus. 
Mums, lietuviams, taip pat labai įsidėmėtinas. 
Kodėl specialiai lietuviams įsidėmėtinas? Tik 
jau jokiu būdu ne dėl to, kad tai liečia į „am
žinybę“ pasitraukusį fašizmą. Tiek fašizmas 
tiek nacizmas žudė ne tik savo, bet ir kitas 
nėkuo nekaltas tautas. Jų dingimą tik mažai 
kas šiandien apgailestauja ir jau jokiu būdu 
ne mažosios fašizmo tryptos ir naikintos tau
tos. Įdomu čia yra visai kas kita.

Visų pirma įdomu ir būtinai reikalinga ži
noti, kad jeigu kokia nors tarptautinė proble
ma „rūpestingai“ nutylima arba tik neigiamai 
minima, tai visai dar nereiška, kad jos 4š viso 
nėra ir kad ji staigiai negali pasidaryti karštu 
tarptautinės politikos ginčų objektu. Juk dar, 
palyginti, taip neseniai daug kam (kas vien 
spaudą teskaito) atrodė, kad ir Vokietijos „ne
bėra“, o kas dabar? Pasirodo, kad Vokietija 
yra ir dar net „labai yra“. Šiuo laiku Vokie
tija atsidūrė (vaizdžiai tariant)

neturtingos, bet labai „simpatiškos“ 
nuotakos

padėtyje, kuriai aistringai peršasi ir vakarai 
ir rytai, net „pasogos“ nereikalaudami. (Vie
nas „jaunikis", mat, avansu pasogą pats pa
siėmė iš savo ir kitų zonų). Tai vienas toks 
pavyzdys. O argi nėra Pabaltijo klausimo, 
nors jis ir labai „rūpestingai“ nutylimas? Ar
gi nėra Irano klausimo, nors jis jau „galuti
nai“ sutvarkytas? O Turkijos ir vis* eilė ki
tų „nesančių“ klausimų?

Kokia gi yra
tikroji Italijos klausimo esmė?

Atsakymas neleifgvas. Todėl nelengvas, kad 
čia' yra būtina sugebėti visai aiškiai atskirti, 
kas yra masių „vartojimui“ skirta suintere
suota propaganda ir kas yra tikrovė. Tikrovė 
yra ta, kad <alijos fašizmas labai žiauriai nu
sikalto, ypačiai mažųjų'bei silpnųjų tautų at
žvilgiu. Jis puolė nekaltus žmones: albanus ir 
abisinus. Jis smogė klastingą smūgį seseriškai 
Prancūzijai. Jis padėjo Hitleriui žudyti ma
žąsias Europos tautas. Tai viskas yra tiesa, 
kruvina tiesa. Italija turi už visa tai prieš 
pasaulio teismą atsakyti. Dėl nekiltų nė ma
žiausios abejonės, jei šiandien pasaulio (ir Ita
lijos) „teisėjų“ tarpe nebūtų tokių valstybių, 
kurios yra padariusios tuos pačius (tik dar 
daug didesnius) nusikaltimus, kurios turėjo 
sudarusios su Hitleriu slaptas karo sutartis 
(žiur. Niurnbergo bylos aprašymus ir kitus do

Kazys Veržikas

kumentus), kurios pamynė daugelio dešimčių 
milijonų mažųjų tautų teises ir dar šiandien 
jas tebelaiko paglemžusios, žudo ir naikina 
jas. If jų niekas viešai fašistais nevadiną ir 
niekas neteisia kaip ašies satelitų. Žinoma, 
šitie, ką tik suminėti faktai Italijos kaltės ne
mažina. Tačiau jie rodo kitą labai apgailėtiną 
aplinkybę, būtent: šiandien kaltinami kaltieji 
ir nekaltieji labai dažnai tik tuo atveju, jei 

iš to kaltinimo trečiasis turi naudos.
Taigi, ir Italija galės būti teisingai už savo 
kaltes nuteista tada, kai ateis „visuotinis tei
smas“. Tačiau iki jo dar tolokai. Tad šiuo 
tarpu reikia dar patylėti tuo klausimu. Da
bar įdomiausias klausimas, ar iš tikrųjų Ita
lija gali būti

nustumta į nereikšmingų valstybių eiles?
Atsakymą į šitą sudėtingą klausimą gausime 
pažiūrėję, kokie iki šiol buvo tie keliai, kurie 
garbingos Didžiosios Romos imperijos įpėdinę 
Italiją nuvedė į galybės viršūnes ir kas ją vėl 
nusviedė prie — anot rusų posakio — „su
laužyto lovio“. Perdaug toli į senovę ar į vi
duramžius neisime. Nors tai ir labai svarbu 
bei įdomu, bet tai negali būti laikraščio už
davinys. Pradėsime nuo to, kad po Vienos 
kongreso (1815), kada beveik viso Europos tau
tos buvo susijungusios T vieningas valstybes, 
tik-

dvi didžiulės tautos liko, suskaldytos.
Tai vokiečiai ir italai. Italija buvo ne tik su
skaldyta, bet ir labai priklausoma nuo anų 
laikų Europos vieno „didžiojo" — Austrijos. 
Atsiminkime, kad Lombardija ir Venecija bu
vo prijungtos Austrijai. Likusioje Italijos da
lyje austrai norėjo taip pat (įvairiomis priemo
nėmis) šeimininkauti. Didelė nepriklausoma 
itališka valstybė šiaurėje buvo Sardinija (ku
riai priklausė ne tik Sardinijos sala, bet ir 
Pięmontas). Į pietus nuo šių valstybių buvo 
mažesnės kunigaikštystės: Parma, Madona, 
Toscana. .Per pusiasalio vidurį tęsėsi Popie
žiaus valstybė, o pietuose — Dviejų Sicilijų 
valstybė.

Jau Petrarka su Machiavelli suko sau gal
vas, kaip suvienyti Italiją. Tai buvo Rene
sanso laikais. Devynioliktame amžiuje kon
krečiai kilo ne mažiau kaip

trys suvienijimo projektai.
Pirmasis — visų valstybių federacija. Antra
sis — radikalus Giuseppe Mazzini projektas 
— viena Italijos respublika (įgyvendinta revo
liucijos keliu). Trečiasis projektas — Sardini
jos karalius Victoras Emanuelis II sujungia 
visą Italija po viena savo karūna. Pastarasis 
projektas pagaliau tapo įgyvendintas. Ar bu
vo lengva tatai padaryti? Atsiminus, kad 
austrai laikė okupavę Veneciją ir Lombardi
ją, kad visoje Italijoje jie pynė įvairiausias 
intrigas, kad Šventasis Sostas turėjo Italijos 
viduryje savo visai nepriklausomą valstybę — 
bus aišku, kad tai buvo milžiniškas uždavinys. 
Jeigu italai jį, palyginti, greit išsprendė, tai 

Anas karas pagimdė Mussollnį ir fašizmą. Po 
pirmojo karo italų tauta buvo nusivylusi, 
krašte — skurdas didžiausias. Komunizmo 
bangos pradėjo kilti per aukštai — atėjo Mus
solini, pasakė „gana“. Šiandien vėl istorija 
kartojasi. Vėl nusivylimas didžiausias, gyven
tojų skurdas vėl viršija visas ribas. Ir vėl 
kyla komunizmo banga. Sovietai gi ne tik 
nenustoja šaukę apie fašizmo pavojų Italijoje, 
ne tik nenustoja reikalavę iš Italijos jai neį
manomų reparacijų, bet daro viešas ir nevie
šas pastangas pasidaryti Italijos įpėdiniais jų 
kolonijose. Jei tas klausimas atslūgsta ar ku
riuo kompromisu „sutvarkomas“ — reikšmei 
neturi. Nevykę kompromisai dažniausiai pa
dėtį tik „įkaitina“ ir vėlesnį „sprogimą“ dari 
neišvengiamu. Tai

kas gi dabar pasakys „gana“?
Fašizmo nebeatsiras. Karaliaus nebėra. Lieka 
italų tauta ir demokratija. Bet ar ji pajėgs? 
Ar nebus Italijos „atgal“ nueitas kelias galu
tinas, be grįžimo? Atsakymas čia gali būti 
toks. Italija pagal savo dydį ir gyventojų 
skaičių yra

trečioji Europos valstybė
(po Vokietijos ir Prancūzijos, neskaitant, So
vietų Rusijos). Jos geografinė padėtis yra to
kia, kad jai lemta (jeigu tik sugeba) daryti 
didelės įtakos

Viduržemio jūros saugumui ir strate
ginei padėčiai.

O juk ir priminti nebereikėtų, kad Vidur
žemio jūra yra pikčiausias sovietų ir anglo
saksų kovos, minimum, įtakos objektas. Pran
cūzai natūraliai (dėl savo didelio pajūrio) turi 
į tą jūrą pretenzijas. Tai ar gi gali šios suin
teresuotas valstybės prileisti, kad Italijoje ar 
buvusiose jos kolonijose įsivyrautų priešingo! 
(šiuo atveju: raudonosios) jėgos? Savaime su
prantama, kad ne. Žinoma, nei anglo-saksamt 
nei prancūzams nėra priimtina Italija, kuri 
amžinai švaistosi kardu ar tai į Afrikos ar į 
Europos pusę (konkrečiai, į Balkanus). Jiem! 
nepriimtina Italija, kuri pradeda užsimoti mo
nopolizuoti sau teises į Viduržemio jūrą. To
kie Italijos užsimojimai (visvien, ar jie kiltų ii 
fašistų ar iš demokratų) visada bus sutram
dyti. Tai bergždžias mėginimas. Bet, antra 
vertus, jiems

nepriimtina ir silpna Italija, 
kuri nepajėgtų atlikti jai natūraliai skirto 
vaidmens Viduržemio jūroje, o vien tarnautų 
kaip arena įvairių svetimų įtakų rungtynėms. 
Juo labiau, kad Viduržemio jūra jau turi- 
vieną „minkštą“ vietą. Tai Dardanelai turkų 
rankose. . Tatai Sovietams neduoda niekada 
ramybės. Jie vis mėgina tai švelniais tai gąs
dinančiais būdais tą „minkštą“ vietą spausti. 
Dar nežinia, kuo tas gali baigtis. Kitas vėl 
klausimas — tai Egiptas arba, stačiai sakant, 
Sueco kanalo apsauga. Jei iš tikrųjų anglai 
iš ten savo karo pajėgas atsiimtų (to pagei
dauja Egiptas ir demokratinis anglų nusitei
kimas), tai vėl gi atsirastų spraga. Pagaliau

(Pabaiga 6 pusi.)

liudija, kad jie moka ne vien makaronus val
gyti ir puikiai dainuoti, bet turi savo tarpe ir 
politikos genijų ir ryžtngų valstybės vyrų.

Vieningos Italijos valstybės sukūrime le
miamą vaidmenį suvaidino

Napoleonas III, Kavuras ir Garibaldi.
Sardinija gi suvaidino Italijos suvienijime to
kį pat vaidmenį, kaip Prūsija Reicho įkūrime.

Kavųrui, Sardinijos ministeriui' pirminin
kui (jį galima lyginti su Prūsijos Bismarcku), 
buvo aišku, kad austrus išguiti iš savo žemės 
vieni patys italai nepajėgs. Reikia „talkos“. 
Bet kas gi veltui padės? Taigi, nei iš šio nei 
iš to Sardinija anglams ir prancūzams pasiūlo 
padėti mušti rusus Krimo kare (1856). Tai 
Kavuro gudrybė. Jis norėjo tuo būdu pa
traukti į savo pusę anglų, o svarbiausią Na
poleono III simpatiją. Gi šis pastarasis, reikia 
atsiminti, austrų nekentė už jo dėdės Napo
leono I „sutvarkymą“, o svarbiausia — troško 
garbės, troško „Išlaisvintojo“ aureolės. Tatai 
buvo jam reikalinga tam, kad sustiprintų jo 
paties poziciją jo krašte. Kaip Victor Hugo 
sakė, jis turėjo Napoleono pirmojo skrybėlę, 
bet neturėjo jo galvos (užtat prūsai ir paėmė 
jį į nelaisvę 1871).

Taigi tas Napoleonas III pradėjo Sardini
jai išvyti austrus iš Lombardijos. Žinoma, kad 
ne veltui. Už tai pasiėmė sau jis Nicą ir Sa- 
voją. Iš Venecijos austrus išvijo patys italai 
1866 metais, t. y., tuo laiku, kai Bismarckas 
rėmė Austriją „prie sienos“. Austrams liko 
tik Trentino (pietų Tirolis), kurį italai atsiėmė 
1918 metais. Kitus sujungimo reikalus „su
tvarkė“ Garibaldi. Vėl gi kitos mažesniosios 
Italijos valstybės pačios prisijungė (Parma, 
Modena ir Toscana). Kiečiausias „riešutas“, 
žinoma, buvo Šventojo Sosto valstybė. Jos at
žvilgiu Napoleonas III bijojo remti italus. 
Prancūzijos katalikai jam tatai būtų palaikę 
už bloga. Čia italai turėjo sukaupti kantrybę 
ir laukti tinkamos progos. 1871 metais atėjo 
kaip tik puiki proga. Tas pats Bismarckas, 
kurs pirmiau rėmė prie sienos Austriją (ir 
tuo palengvino italams atgauti Veneciją), da
bar plakė Prancūziją. Napoleonas jau nebe
galėjo paremti Popiežiaus Pijaus IX, ir tuo 
būdu visa Italija buvo sujungta. Šv. Sosto 
nepriklausoma valstybė (mažiausia visame pa
saulyje) buvo atkurta 1929 metais, — ir Vati
kanas susitaikė su Italija.

Per pirmąjį pasaulinį karą Italija, iš pra
džių buvusi Vokiečių-Austrų sąjungininkė, 
vėliau pasiskelbė neutrali, pagaliau stojo ka
riauti sąjungininkų (anglo-saksų ir prancūzų) 
pusėje. Labai panašiai per antrąjį pasaulinį 
karą. Italija vėl vokiečių pusėje, bet pagaliau 
kariauja prieš ją. Tai pirmutinis ašies narys 
(ne satelitas), kuris atsimeta nuo jos ir pake
lia ginklą prieš ją (visai panašiai kaip Sovie
tai: iš pradžių padėjo Hitleriui, vėliau kariavo 
prieš jį). Taigi matome, kad

Italijoje „istorija kartojasi“.
Bet kokie bus šio karo rezultatai Italijai?

pasiėmus priešais pamestą kalėjiminių rūbų 
ryšulį, tuoj nešdintis pro duris. Šiaip taip 
rūbus prisitaikėme. Jais jautėmės kiek geriau, 
nes mūsų, nuo nuolatinio vilkėj imo nešvariau
siose sąlygose, ypač apatiniai, buvo visai ne
panašūs į apatinius. Tai buvo dvokiąs purvas. 
Bet rūbai buvo labai ploni ir mane labai gąs
dino, kad su jais bus nepaprastai šalta, jei 
teks dirbti lauke. Juk buvo tik kovo mėnesio 
pirmoji diena. Lauke dar lakstė sniego tru
piniai, o vėjai drumstėsi per kiauras dienas. 
Kartais imdavo lynoti, o kartais ir stipria šal
davo. Visa laimė, kad kiekvienam kaliniui, 
jei kas turėjo, paliko savo megztuką. ** tu
rėjau du megztukus, bet jokiu būdu nepasi
sekė pasiimti. Jau kišantis po švarku, pamatė 
kalėjimo tėvas ir apstumdęs ištraukė. Jokių 
pirštinių taip pat negavome, o savo turimų 
taip pat nedavė pasiimti. Toj pereinamoje 
salėje atsidūrėme daugiau kaip šešiasdešimt 
kalinių. Dalis jų buvo pirmą kartą matomi, 
su kitais jau teko nemažai bendros naštos pa
kelti. Naktį praleidome daug šilčiau negu ti
kėjomės. Pasirodė, kad pereinamoji celė bu
vo ties skalbykla, kur neišvengiamai buvo ku
riama ir iš kur vamzdžiais per mūsų celę ėjo 
karštas vanduo. Jis šildė ir celę.

Iš ryto mus išvedė. Mes pakliuvome į di
džiulę, 114 kalinių celę, vadinamą 1-1 vardu. 
Tik įvaryti ėmėm dairytis, o ten esantieji ka
liniai valytojai mums liepė tuoj pasirinkti 
neužimtas lovas. Lovos buvo sustatytos dviem 
aukštais. Kalinių celėje, be valytojų, kitų ne
buvo. Visi buvo išvaryti į darbą. Susiradau 
lovą pačiame celės gale, antrajam aukšte. Prie 
kiekvienos lovos buvo kalinio lentelė, kurioje 
buvo įrašytas kalinio vardas ir pavardė, nu
meris ir suėmimo metai. Ant naujai gautos 
lovos galo iškabinau ir savo lentelę. Mano 
kalinimo numeris buvo 1346. Juo tame kalė
jime ir vadinaus. Nei mano pavardė nei var
das prižiūrėtojams nieko nereiškė. Su mano 
tikruoju vardu skaitėsi tik bendro likimo 
draugai

(Bus daugiau)

Švarkas iš Amerikos
(Laiškas V. Virbickui iš Pittsburgo)

Švarko vidurinėje kišenėje prisiųtas bal
tas, kiek atiręs lopelis, ant kurio juodu raša
lu pažymėta:

„V. Virbickas Apa. -1938“
O lopelio viršuje* spausdintomis raidėmis 

atmušta:
„Viktor S. Rose 
Maker of Men’s Clothes 
Oakland, Pittsburg, Pa.“

Vadinasi, 1938 metais balandžio mėnesį V. 
Virbickas Pittsburgo mieste atėjo pas siuvė
ją Viktorą S. Rose ir paprašė jam pasiūti iš
simokėtinai arba grynais švarką, kurį jau ke
lintas mėnuo vilkiu ant savo pečių aš, šio 
laiško rašytojas.

1939 metais balandžio mėnuo Lietuvoje. 
Hitleriui pagrobus Klaipėdą, kur prieš tai ke
lis metus gyvenau, oras buvo pilnas parako. 
Kaune, Orfos siuvykloje užsisakiau iš karto 
tris kostiumus: vieną šviesiai pilką vasarai, 
kitą dryžuotą išeiginį, o trečią juodą pasi
linksminimui su gerais draugais. Ir neapsiri
kau, nes po to parakas tikrai pradėjo sproginėti. 
Atsibeldė bolševikai, drabužiai pabrango pen
kis kartus. Ir iš viso pagal jų mokslą daug 
meilesnis tas žmogus, kuris vaikščioja vie
nuose skarmaluose, šiek tiek prisidengęs sku
duru savo strėnas. O su naujais kostiumais 
vaikščioja tiktai liaudies priešai

Vokiečiams įsikrausčius į Lietuvą, reika
lai nepagerėjo ir pakenčiamas kostiumas kaš
tavo apie porą tūkstančių markių. Vieną kar
tą, gerdamas papelėjusį alų su Močiškiu, ši
taip susitarėm. Jis man sako:

— Gauk iš paskirstymo kontoros kostiu
mui leidiipą, o aš tau iš savo medžiagos pi
giai pasiūsiu gražią eilutę.

Tuojau nubėgau į paskirstymo kontorą, 
ten sėdėjo už stalo man gerai pažįstama ry- 
šytoja ir negaišdama dėjo ant stalo leidimą 
su penkiom antspaudom. Močiškis, gerai nu- 
mieravęs, pasiuvo gyvatės odos kostiumą ir 
jį paduodamas man į rankas, tarė:

— Parduok man šį rūbą, aš tau dvigubai 
sumokėsiu.

Mat, kol jis kelias savaites siuvo, medžia
ga keleriopai pabrango.

— Na, — sakau atsisveikindamas, — kur 
tavo neprapuola, išgersim jau kada stiklą vir
šaus!

Sumokėjau šimtus ir, bijodamas, kad ko
stiumas mums besikalbant dar daugiau nepa- 
brangtų, smukau pro duris.

Sunku buvo sukrapštyti tuos devynis šim
tus, bet tuo metu Į Kauną užsuko Panevėžio 
teatro direktorius ir pasiskundė, kad neturįs 
kuo aprengti savo artistų. Girdi, jis dabar 
rodysiąs vieną ponišką vaidinimą, kur būti
nai reikalingas frakas. Dėjau jam ant stalo 
savo fraką, marškinius su kieta krūtine ir 
dar priedo daviau kplionikus.

— Suk tave galas! Nei prie bolševikų, nei 
prie vokiečių, nei prie japonų frakas nerei
kalingas, nė kartą nebuvau užsivilkęs. Tea
tro direktorius sumokėjo valdišką kainą ir 
taip sudariau pinigus siuvėjui Močiškiui, ku
ris, matyti, taip pat neapsigavo, nes jam buvo 
ne tiek markės reikalingos, kaip pats leidi
mas, kuriuo jis dar ne vienam pasius ko
stiumą. Mat, prie kietųjų valdžių, — raudo
nosios ir rudosios, — siuvėjas gali turėti ir 
medžiagos, ir siūlų, ir guzikų, bet, jeigu ne
turi leidimo su penkiom antspaudom, tai jo
kio kostiumo siūti negali. Tokiose valdžiose 
viskas priklauso valstybei: ir siuvėjas, ir me
džiaga, ir guzikal

Anksti pavasarį išvažiuodavau prie gim
tojo ežero ir čia išbūdavau iki pirmojo sniego, 
nes kaime daug ramiau dėl Geštapo, negu 
mieste. Arčiau miškas, o be to, kaime galima 
visą vasarą nešioti susirietusias pakulines 
kelnes, įsimovus į aulinius batus ir taip su
taupyti kostiumus. Nesistebėdavo nei pats 
viršaitis nei klebonas, kurie atvažiuodavo pa
meškerioti. Tik jau kai matydavau pasukant 
iš vieškelio panelę agronomę, bėgdavau už
simauti miestiškų kelnių. Nepatogu prieš 
mokslą rodytis su apatinėm!

Ir taip maniau prastumti karą su tais ko
stiumais. O ir amerikiečiams išvadavus Lie
tuvą, keli metai iš eilės bus liesi, naujų me
džiagų greit neprigabens laivai. Gali dar taip 
atsitikti, kad medžiagų bus, o guzikų nebus. 
Mat, nelengva ginklų fabrikus vėl atversti į 
guzikų fabrikus.

Nešioju kasdien Močiškio siūtą gyvatės 
odos drabužį, o smetoniškuosius vis saugau, 
apibarstydamas naftalinu arba zubražolėmis.

Vieną kartą Kaune gerokai įsilinksminom 
su Pupų Dėde ir Laisvės alėjoje iš niekur 
nieko taip dėjau su kumščiu uniformuotam 
geštapininkui į giltinės galvą kepurėje, kad 
tik ant rytojaus pabudau už grotų, o po viena 
akimi buvo pakabinta tamsiai mėlyna lem
pa. Apsičiupinėjęs supratau, jog sėdžiu Ge
štapo rūsyje. Akis tai akis, bet, svarbiausia, 
mano gyvatės odos švarkas buvo visas sudra- 
pakuotas. Ši pastaroji žaizda tikrai neužgis. 
Kai, šiaip taip išsikalbinėjęs, ėjau iš Geštapo 
į namus, nors ir teturėdamas vieną sveiką 
akį, aiškai mačiau, kad vokiečių laikais siū
tas kostiumas nebetinka gyvenimui.

O ir iš viso reikalai kitaip pakrypo. Kitą 
pavasarį matėm, kad amerikiečiai neateis 
mūsų išvaduoti. Iš rytų papieviais ėmė bėgti 
vokiečiai, o iš paskos vijosi vėl bolševikas.

Tai buvo 1944 metai, vadinasi, lygiai praė
jo šešeri metai su viršum, kai jus, Mr. V. 
Virbickai, Pittsburge užsisakėte savo švarką 
pas Viktorą' S. Rose.

Kaune kraustėm savo daiktus į sunkveži
mį. Tiktai tuomet atsiminiau, kad mano švie-
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Veskime nukankintų KZ-se 
lietuvių registraciją

Tik maža dalelė lietuvių kankinių, žuvusių 
naciškuose KZ-tuose mums tėra žinoma. Mū
sų centrinės organizacijos, Įstaigos turėtų ne
delsiant daryti atitinkamus žygius, užvesti 
smulkią ir rūpestingą nukankintų nacių KZ- 
tuose lietuvių registraciją. Ji palengvins su
žinoti nors skaudžią, bet tikrą tiesą kankinių 
artimiesiems, o lietuvių tautos martyrologijos 
istorikams ir visai lietuvių tautai turi būti 
žinomi kankiniai, paaukoję savo gyvybes dėl 
Tėvynės laisvės ir geresnės jos ateities. Visi 
gerai žinome, kad dešimtys tūkstančių lietu
vių kentėjo naciškuose KZ-tuose ir kalėji
muose, tačiau, sugriuvus teroristų jėgai, apie 
šių nelaimingų lietuvių likimą mažai tiek lie
tuvių, tiek plačiai visuomenei tėra žinomą. 
Šiomis dienomis į rankas atsitiktinai pateko 
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus žinioje 
esanti buvusio Mauthausen pagalbinio Ar- 
beitslager „Quarz“ 5 mėnesių registracijos 
knyga, kurioje vokišku „rūpestingumu“ ir pe
dantiškumu suregistruoti visi tame nedidelia
me lageryje „mirusieji“ maždaug 4 mėnesių 
laikotarpy. „Quarz“ tebuvo tikz maža dalelė 
to baisiojo Mauthauseno KZ-lagerio, kuri vie
nas šveicaras KZ-kas pavadino „Mordhausen“, 
tačiau ir „Ouarz’e“ spėta per 4 mėnesius nu
žudyti apie 6.000 žmonių! Pasiindomavau, be
ne rasiu ir čia nukankintų lietuvių, nors lie
tuviai, kaip žinoma, daugiausiai buvo talpi
nami dideliuose KZ-lageriuose. Tačiau ir šio
je knygoje, vienoje iš tūkstančių radau šių 
lietuvių, nukankintų „Quarz’e“ pavardes, ku
rias skelbiu:

1. Pragulbickas, Zigmas, gimęs 1913 m. ge
gužės 10 d. Bukončių kaime. KZ-ninko Nr. 
98924. Nužudytas 1944 m. lapkričio 4 d. Kny
goje pažymėta, kad „mirė“ nuo kraujo už
krėtimo.

2. Opicas, Bronius, gimęs 1908. 5. 5. Šiau
liuose, Nr. 98800, 1944 m. gruodžio 4 d., nepa
keldamas kančių, iššoko iš einančio traukinio 
ir užsimušė.

Po Paryžiaus stogais
(Škicai)

Klysta, kas mano, kad charakteringiausieji 
Paryžiaus atributai yra Eifelio bokštas, Die
vo Motinos katedra ar Triumfo Arka. Jau 
diluviniai žmonės statė statinį, kuris vadinosi 
Babelio bokštu, gražių ir senų gotiko katedrų 
yra daugelyje miestų, o pergalės vartus ir 
romėnai iškeldavo' savo karvedžiams.

Jei eisite nuo Hotel de Ville per Senos 
tiltą Notre-Dame link, pakelkite akis aukštyn 
ir pažvelkite į kaminais nusagstytus Lotynų 
kvartalo stogus. Arba, pačiame kvartalo cen
tre, užlipę į Panteono kupolą, meskite žvilg
snį į tuos pat stogus iš viršaus, pažiūrėkite, 
kaip jie gaubia senus ir sukrypusius namus, 

sial pilkas smetoniškas kostiumas nuo anų 
metų kabo spintoje kaime prie ežero, už po
ros šimtų kilometrų į rytus, vadinasi, ne pa
keliui. Geras buvo kostiumas, gulėjo ant pe
čių kaip iždo sekretoriaus parašas ant naujo 
dolerio, nors ir dešinėje keliniapusėje, netoli 
kišenės, buvo išdeginta mažytė skylė, berū
kant naminį tabaką su pernykščiais kam
bliais. Tuo kostiumu apsivilkęs dalyvavau 
Eucharistijos kongrese ir vėliau paskui ka
riuomenę įžygiavau į Vilnių.

Tačiau kraustantis į sunkvežimį, nebuvo 
daug atliekamo laiko atsiminimams ir, į la
gaminą sudėjęs juodą smetoninį kostiumą, 
kelionei užsivilkau dryžuotąjį, o tą, kur su- 
drapakavo Geštapas, užmečiau ant tvoros sta
tinių žvirbliams baidyti.

Po to per žiemą bastėmės po Vokietiją, 
sukaliojomės Berlyne iš viešbučio į viešbutį, 
patepdami paskutiniais lietuviškais lašiniais 
durininkus, kad priimtų po pastoge. Bet kitą 
pavasarį ir Berlynas pasidarė mums nerei
kalingas, turėjom dar pasukti į vakarus, kur 
paprastai saulė leidžiasi, o mums turėjo už
tekėti.

Berlyno stotis. Mušasi milijonai pabėgė
lių. Smetoninį juodąjį kostiumą buvau užsi
vilkęs kelionei, o dryžuotąjį su kitais daik
tais atidaviau į bagažą. Kai vokietis, nežiū
rėdamas nei aliarmo nei spūsties, pundus ap
klijavo tūkstančiais numerių, etikečių, kai 
užpildžiau savo ranka šimtus formuliarų ir 
gavau kvitą, man ant širdies pasidarė taip 
lengva, kad, net sirenoms sukaukus, nėjau į 
slėptuvę.

Ir paskui, kelias paras važiuojant į pietų 
vakarus, traukinyje vis buvo dar lengva. 
Lengva buvo iki pat išvadavimo, nereikėjo 
tampytis su pundais į skiepus, nes mano ba
gažas niekuomet iš viso jau neatvažiavo. Mes
damas bombas ant traukinio, kuris vežė mano 
dryžuotąjį smetoninį kostiumą, amerikietis 
lakūnas, matyt, visai nežinojo, kad tas kostiu
mas priklauso man ir kad juo vilkėdamas 
buvau atlikęs daug gerų ir blogų darbų. Ki
taip būtų nemetęs bombų ir jas būtų išver

3. Kasiulynas, Petras, gim. 1912. 9. 17 Per
lojoje. Nr. 55043. Mirė kalėjime 1944. 12. 28.

4. Narbutas, Vytautas, gimęs 1909. 2. 12, 
nužudytas 1945 m. sausio 1 d. Jo KZ-ko Nr. 
98762.

5. Skuja, Arnoldas, gimęs 1911. 4. 27 Ry
goje. Nr. 55646. Nužudytas 1945. 1. 27.

6. Martyšius, Juozas, gimęs 1908. 10. 6. Nr. 
98633. Nužudytas 1945. 3. 5.

7. Mažeika, Vaclovas iš Kartenos, gimęs 
1910. 9. 28. Jo KZ-ko numeris 98650. Nužu
dytas 1945. 3. 5.

8. Zvykas, Mečys, gimęs 1920 m. rugsėjo 
19 d. Panevėžy. Nr. 107143. Nužudytas 1945 
m. kovo 20 d.

Tai tik viena registracijos knyga, duodanti 
žinias, kaip matome, iš labai trumpo laiko
tarpio ir labai mažo KZ-to lagerio. Pasiido- 
mavus atitinkamose žinybose, būtų galima su
daryti pilnesnę registraciją.

Rašančiam šias eilutes teko plačiau išsikal
bėti su tuo KZ-ku šveicaru, kuris pats veik 
4 metus išbuvo Mauthausene ir dabar iš savo 
pergyvenimų rašo didelę knygą, kurioje vie
noji vietoje gražiai aprašytas ir vieno lietuvio 
KZ-ko likimas. Pasak jo, Mauthausene žuvo 
labai daug lietuvių, jie ypač priešinosi prieš 
SS-kų kankinimus ir bevelijo greičiau pasi
rinkti mirtį nei beprasmį kentėjimą.

Napasakotoji knyga buvo pristatyta į Da
chau, kada vyko Mauthauseno SS-kų proce
sas, ir prijungta prie kaltinimo bylos.

Pasidalindamas šiomis žiniomis aš norėjau 
iškelti Kacetininkų kankinių registracijos 
mintį. Mano manymu, šia registraciją reiktų 
pradėti vykdyti kuo greičiau, nes kitaip gali 
taip svarbi mūsų tautai medžiaga dingti. Ar 
tai pradėti nuo Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus turimos medžiagos, ar nuo KZ-tų kai 
kur išlikusių archyvų, ar prašyti okupacinės 
valdžios turimų žinių — vistiek! Svarbu, kad 
nacių nukankintieji lietuviai būtų kiek gali
ma plačiau ir tiksliau suregistruoti ir pa
skelbti. K. M.

aukštyn nuolat smailėjančius, ir kurių masė 
veikiau primena plačių, stačiais kraštais, uo
lų virtinę, o ne žmonių gyvenamą miestą. 
Stogai tikrai gaubia, o ne dengia namus, jų 
forma visai panaši j tuos gaubtuvus, .Jcoptū- 
rus", kuriuos Lietuvoje kabindavo virš vir
tuvių, kad neleistų Išsisklaidyti garams ir 
įvairiems kvapams visoje grjčioje. Abejotina, 
ar panašių stogų, kurie atrodo lyg užmauti 
ant namo, galima rasti kur nors kitur.

Po stogais knibžda milžiniškas žmogiška
sis skruzdėlynas. Šešiaaukščių, septynaukš- 
čių namų parteriuose — knygynai, magazi
nai, kinai, įvairūs kursai (juose galima iš-

tęs kokiam nors arbeitsamto vedėjui ant gal
vos. Geras buvo kostiumas. Vieną naktį 
Kaune,'bėgdamas nuo bolševikų milicininko, 
šokau per spygliuotą tvorą, užsikabinau už 
šlaunies ir, tikėkite man, — ant rytojaus ra
dau išneštą gabalą mėsos šlaunyje, bet kel
nės liko sveikutėlės.

Taigi, paskutiniu juodu smetoniniu kostiu
mu 1945 metų balandžio antroje pusėje su
tikau pirmosios prancūzų armijos vado ge
nerolo tankus, kurie atnešė išvadavimą.

Vadinasi, tai įvyko lygiai prieš septynerius 
metus, kai jūs, p. V. Virbickai, Pittsburge už- 
sisakėt savo švarką pas siuvėją Viktor S. 
Rose.

Reikalai pagerėjo, hitleriniai žandarai, kaip 
uodai paliūtyje, pasislėpė po lapais. Lietuviai 
ėmė rengti koncertus, pasišokimus, mitingus 
ir į rudenį surengė malkų kirtimą miške. 
Mano smetoninis kostiumas dėl visų tų pa
rengimų ėmė blizgėti, lyg politūrų pertrauk
tas. Kelnių atraitos paspuro, o iš švarko krū
tinės lindo šeriai, kaip iš žiemės karvės pas
lėpsnių. Pažįstami, susitikę mane viešoj vie
toj, palinguodavo galva ir pagalvodavo:

— Na ir nusibėgo šitas pabėgėlis!
O mitinge, kai norėdavau pasakyti savo 

nuomonę, pasigirsdavo balsai:
— O šitas driskis ko čia nori dar?
Ir 1946 metų balandžio mėnesį, vieną sau

lėtą dieną, Raudonojo Kryžiaus pirmininkas, 
paėmęs mane už rankos, tarė:

— Bėk. broliukas, į mūsų sandėlį ir pasi
rink iš krūvos. Negaliu į tokius žiūrėti.

Tie žodžiai buvo tarti lygiai po aštuonerių 
metų, kaip p. V. Virbickas užsisakė švarką 
Pittsburge pas siuvėją S. Rose.

1500 mylių nuo Kauno, 100 mylių iki Rei
no ir tiek pat iki Šveicarijos sienos mano gy
venamas pietų Vokietijos miestelis, o už jo, 
prie mažo upelio, pamiškėje baltas it svajonė 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus sandėlis, bu
vusi hitlerininkų kiaulidė. Saulėtas balan
džio rytmetis, pievoje jau žydi šv. Petro rak
teliai. O su girgždančiu geležies raktu ati
daro duris sandėlio vedėjas ir paleidžia mane,

it piktą žvėrį nuo grandinės prie BALFO 
drabužių kalnų. Padvelkia naftalinu.

Nemanykite, p. V. Virbickai, kad aš tuo
jau šokau prie jūsų švarko!

Ten buvo šimtai švarkų, vieni už kitus 
gražesni. O dar daugiau liemenių: gėlėtų, 
languotų, raštuotų. Bet kelnių buvo tiktai 
trys. Vienos juodos, bet sušaudytos per karą, 
arba kandžių paėstos, savininkui išėjus į ka
rą. Kitos buvo baltos su dangaus spalvos 
juostelėm ir trečios — rusvos. Prie šių pasta
rųjų aš ir prikibau, kaip vaikas prie motinos 
sijono. Nors prisimieravus paaiškėjo, kad J 
tas kelnes tokių kaip aš trys drauge sutilptų, 
jų savininkas (kaip iš užrašo pasirodė, J. W. 
Harrison) matyti, kasdien suvartodavo ma
žiausiai 6000 kalorijų, tačiau aš turėjau pasi
rinkti šias kelnes arba vaikščioti Vakarų Eu
ropoje visai be kelnių.

Štai, p. V. Virbickai, kodėl aš iš kelių 
šimtų turėjau sustoti prie jūsų švarko, kuris 
prie Mr. J. W. Harrisono kelnių pritiko kaip 
lavonas prie gero graboriaus karsto. Tas pats 
rusvas atspalvis, tik švarkas pagražintas tam
siai rudais dryželiais, o ant viršaus dar į rau
donumą pereinančiais langais. Švarkas, nors 
ir 8 metų amžiaus, bet visai naujas. Tik ne
žinau, p. V. Virbickai, ką jūs darėt, kad kai
riosios rankovės apatinis kraštelis truputėlį 
nutrintas, bet čia pat rūpestingai suadytas. 
Tur būt, esat koks raštininkas afidevitų ofi
se? Gera tarnyba...

Ir dabar aš vaikščioju aukštai iškėlęs gal
vą, mitinguose drąsiai sakau savo nuomonę, 
nors ji ir būtų pati kvailiausia. Lietuvių ko
mitete man pakiša kėdę, visi pažįstami iš to
lo kelia kepures ir šnabždasi:

— Va, matei, eina su Virbicko švarku iš 
Pittsburgo...

Siam kartui pakaks ir atsisveikindamas 
klausiu:

— Koks bus 1947 metų balandis, kada su
kaks devyneri metai nuo to, kai jūs, p. V. 
Virbickai, užsisakėt švarką Pittsburge pas 
siuvėją S. Rose? Švarką, kuris, jeigu negriebs 
giltinė, baigs savo nuotykingo gyvenimo die
nas ant mano pečių. Pulgis Andriušis

mokti visko — pradedant prancūzų kalba ir 
baigiant moderniškais šokiais, perėjus per 
plačią mašinraščio, aukštosios matematikos, 
elektrotechnikos ir kitų praktiško ir teore
tiško žinojimo sričių gamą), „naktinės dėžu
tės“, ir būtįnai, beveik kiekviename name, 
kavinė, vaidinanti pirmaeilę rolę paryžiečio 
kasdieniniame gyvenime. Tų pačių namų pa
lėpėse — pulsuoja Paryžiaus širdis ir sme
genys: čia ateina pernakvoti, atseit gyvena, 
tie jaunesnio ir vyresnio amžiaus, įvairių tau
tybių lyčių ir rasių žmonės, kurie dienos me
tu kvėpuoja Nacionalinės ir šv. Genovaitės 
bibliotekų dulkėmis, susikaupę geria pasau
linių garsenybių žodžius Sorbonos, Teisių fa
kulteto ar Medicinos mokyklos auditorijose, 
perka žinojimą skaitlingose, tame pačiame 
Lotynų kvartale susigrupavusiose, mokslo 
įstaigose. Perka mokslą, mokėdami už jį jau
nystės, raudonų skruostų, dažnai sveikatos, 
o kartais ir gyvybės kainą. O loterijos laimė
jimas — kartais, po kokio šimto ar penkias
dešimties metų, ant vienų-kitų namų mar- i 
mūrinė lentelė su tokiu ar panašiu įrašu: 
„Šiame name mirė Paul Verlaine“, „Čia tada I 
ir tada gyveno fizikas Gay-Lussac“.

• • •
Viena iš dažniausiai Paryžiuje, o ypač Lo

tynų kvartale, sutinkamų iškabų — tai juodo 
stiklo plokštelė, ištrupėjusiomis ir išblukusio- ' 
mis auksinėmis raidėmis skelbianti: „Grand- j 
Hotel". Po šio pompastiško titulo seka dar , 
koks nors tikrinis pavadinimas (jam parinkti 
— plačios ribos fantazijai: ar iš visų šventųjų 
litanijos, iš Prancūzijos ar pasaulio geogra
fijos, pagaliau net ir iš botanikos terminų), I 
ir vilioją pažadai: „moderniškas komfortąs“, ' 
„vonios“, „karštas ir šaltas vanduo“, „telefo- i 
nas“. Praktikoje tas „moderniškasis komfor- 
tas“ susiredukuoja iki tokio minimumo, ko
kio Kaune net šykščiausia šeimininkė nebe
minėdavo savo"reklamose, nors ir labai norė
dama išpūsti nuomą už, sakysime, studentui 
išnuomuojamą kambarį.

Įeikime į vieną tokių viešbučių. Tesukau- 
pia jėgas tas, kas nėra sportininkas ir alpi- . 
nistas, nes teks pasikelti į penktą ar šeštą 
„etažą“, kas, lietuviškai skaičiuojant, prilyg
tų šeštam ar septintam aukštui. Anglų sa- 
tirikas Jerome K. Jerome kadaise nustatė tai-
syklę: viešbučių tvarka yra atvirkščiai pro
porcinga gyvenimo tvarkai. Juo aukščiau 
žmogus iškyla visuomeninėje hierarchijoje, 
juo žemiau jis nusileidžia viešbutyje. Kar
jeros pradžioje gyvenama pastogėje, vėliau, 
pasisekimui lydint, nusileidžiama ir iki pir
mo aukšto. Pagal šią taisyklę, beveik visi 
Paryžiuje gyveną lietuviai, būtų savo karje
ros pradžioje...

Esame užlipę šeštą (t y., septintą) aukštą. 
Kambarys — du iš trijų metrų. Per langą 
matosi charakteringasis Paryžiaus vaizdas — 
stogai ir stogai. Stogų jūra. Tie stogai do
minuoja studentų ir lietuvių gyvenimą Pa
ryžiuje. Žmogus gyvena po pat stogu ir mato 
tik stogus.

Kambarėlyje — prietaisas miegojimui 
(sunku pasakyti, ar tai lova ar divanas), spin
ta tradiciniai iškritusiomis durimis, kaip lai
vas audros metu siūbuojąs stalas, ir kėdė. 
Moderniškus patogumus atstovauja praustu-

(Nukelta į 6 pusk)

Ryškiosios asmenybės
Pijus Jonas Z i u r y s

Ieškodamas ryškesnių asmenybių Ameri
kos lietuvių margame skaičiuje, pirmose eilė
se užtiksi aukštą, pusiau pražilusį, stambaus 
sudėjimo ir griežtų judėsiu vyrą. Iš išorės ne
pasakytum, kad šis žmogus priklauso Janau- 
kos kaimui, Kalvarijos valsčiui ir Suvalkų 
apskričiui: jo kalba, laikysena, gestai, veido 
išraiška per virš 45 Amerikoje praleistus me
tus, galima sakyti, smulkmeniškai prisiderino 
prie aplinkumos, prie savotiško amerikoniško 
stiliaus — prie „amerikonizmo“. Bet iš pir
mos jo lietuviškos minties, tuoj atspėsi, kad 
tai „griausmingas suvalkietis“, niekados ne- 
pritrūkstamos energijos žmogus, patriotas iki 
„kaulo smagenu“, veikėjas ir lietuvis, kurio 
idealizmą, pasiaukojimą, drąsą ir atkaklumą 
niekas nenukonkuruos...

P. J. Ziurys gimė, kaip sakėme, Jan aukos 
kaime prieš 53 metus: 1893 metais spalių 16 
dieną. Gimė tuo metu ir tokioje vietoje, kur 
„aušrininkų ir varpininkų“ dvasia buvo iš
šaukusi platų ir labai intens^ų lietuvišką ju
dėjimą. Mažasis Ziurių Jonukas nei'gai augo 
toje Šliūpo, Basanavičiaus, Kudirkos ir... 
Pietario paskleistoje dvasioje. Kaip daugelis 
ano meto lietuviškų šeimų, taip ir Žiurio, au
gino ir mokė savo vaikus pirmiausia lenkiš
kos kalbos, lenkiškų poterių, lenkiškos rašlia
vos ..., o visa tai, kas lietuviška, tik vėliau 
ateidavo ir ateidavo be ypatingo dėmesio ir 
vertinimo. Ziuriui išvengti „lenkiško krikšto** 
buvo tuo sunkiau, nes motina didžiavosi ba
jorišku krauju ir, žinoma, tikėjo, kad to krau
jo dalis tikrai teka jos vaikų gyslose. Kiek 
pratrintas lenkiškoje kalboje ir poteriuose Jo
nas, kartu su broliu, buvo išvežtas į Kalvari
jos dviklasę. Šešiametis vaikas nieko dar ne
suprato, koks skirtumas tarp- bajo ro ir mu
žiko ir dar nemokėjo atskirti, kokią reikšmę 
turi Lietuvos žemei lietuviški ir lenkiški po
teriai.

Dar nebaigus dviklasės, Jono tėvas nu
sprendė palikti Janauką ir išvykti pasaulin 
laimės ir geresnės duonos paieškoti. Vieną 
dieną atsisveikino su šeima ir iškeliavo į Ang
liją ieškotis darbo ir geresnių sąlygų. Bet čia 
jų greitai nesuradęs, atvyko į Ameriką, į 
Pensilvanijos kraštą, į anglių kasyklas, kur 
buvo galima daugiau uždirbti. Po metų — 
1900 metais — visa šeima taip gi atkeliavo 
pas tėvą. Atkeliavo ir Pijus Jonas Ziuris, at
sinešdamas tik septynių metų amžių, dar 
neužbaigtą pirmąją „adelenija*, lenkiškus po
terius ir jokios nuovokos, kad jis yra Lietu
vos žemės vaikas ir kad jis visas priklauso 
Lietuvai.

Gyvenimas Janaukoje ir Kalvarijoje sti
priai skyrėsi nuo Pensilvanijos. J. Ziuris, 
staiga permestas į tas naujas aplinkybes, ab
sorbavo visus įspūdžius, spoksojo į viską ir 
sekė tėvo sunkų angliakasio darbą ir kovą dėl 
buities. Augdamas ir sekdamas visą aplin
kumą, Ziurių Jonukas greitai suprato ameri
konų bei airių neapykantą ateiviams, suprato 
ir pažino lietuvių ateivių vargingą, įtemptą, 
juodą ir vietinių paniekintą darbą. Mažasis 
„grinorius“ taipgi neišvengė paniekos iš savo 
mažųjų „draugų“ mokykloje ir gatvėje. Daž
nai grįždavo į namus apkultas, apkoliotas ir 
pagintas... Bet paūgėjęs, jis išmoko greitai 
atsiskaityti su „draugais“ airiais ir ameriko
nais: turėdamas tvirtus muskulus ir lengvą 
rinką, nelaukdavo, kol jam kitas sudroš, o 
pats jį pirma apkuldavo. Tuo būdų jis įsigijo 
draugų ir pagarbos.

P. J. Ziurio gyvenimas pasiliktų nesupra
stas, jei nežinotume, kokioje aplinkumoje jis 
subrendo tautiškai ir kokiose sąlygose jis pa
sinešė lietuviškai veiklai. Mat, tuo laiku, kai 
Ziuris formavosi, lietuvių ateivių gyvenimas 
buvo gana tamsus, palaidas, be kultūros, ap- 
švietos ir nacionalinės sąmonės. Darbas, baž
nyčia ir smuklė charakterizavo visą lietuvių 
ateivių programą, programą, kuri palengva, 
bet tikrai naikino lietuvišką ateivių gyvastį. 
Ir tokia buitis tęsėsi iki 1905 metų revoliuci
jos, kuri paskatino daug nau’ų inteligentiš- 
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>• kultoihnis gyvenimas »<
V. Rimvydas Reikia ugdyti žurnalistus

Koks turi būti pilnutinis žurnalistas
— ’Žurnalistu tapti nesunku. Parašyk į 

laikrašti vieną kitą korespondenciją — jau 
būsi priimtas į laikraščio bendradarbių tarpą, 
o gal ir j žurnalistų sąjungą. Mokslas ar spe
cialus pasirengimas žurnalistiniam darbui? 
Kam tatai reikalinga? Sugebi rašyti — jau 
gali būti žurnalistu ar net publicistu.

Ar tenka tad stebėtis, kad per ilgoką ne
priklausomybės laikotarpf tokioms pažiūroms, 
kaip aukščiau išdėstyta, vyraujant mūsų vi
suomenėje, lietuviškosios spaudos lygis nega
lėjo būti aukštas. Dar skaudžiau, kad šitaip 
lengvabūdiškai traktuojant žurnalistinį darbą 
ir patys žurnalistai tos pačios visuomenės aky
se tapo kažin kokiais pajacais ar pajuokos 
objektais.

Ar į žurnalisto profesiją pas mus buvo žiū
rima su kitoms profesijoms (mokytojas, in
žinierius, advokatas, politikas) paprastai pri
derama pagarba? Ar žurnalistas savo profe
siniame darbe susilaukdavo tų lengvatų, ku
riomis pasinaudodavo kitos profesijos? Ar, pa
galiau, pati žurnalistinė praktika būdavo tiek 
pačios visuomenės, tiek jos bei pačios valsty
bės vairuotojų tiek pat vertinama bei jos iš
keltos idėjos gyvenime realizuojamos kaip ki
tų profesijų darbai?

Atsakymas visur tas pats — ne. Atsaky
mas būtų buvęs teigiamas, jei visas reikalas 
nebūtų susidūręs su kliūtimis iš pačių žurna
listų, visuomenės bei valstybės pusės.

Šio straipsnio pradžioje paminėta pažiūra 
1 žurnalistą — mūsų visuomenėje dar ir da
bar giliai įsišaknijusi — buvo ir yra pirmasis 
stabdis tikrųjų žurnalistų ugdymo reikale. 
Jei visuomenėje ir toliau į žurnalistą bus žiū
rima, apie jį kalbant — „kas jis toks? Ech, 
tai žurnalistas“ — jei toje visuomenėje su lai
ku neįvyks persilaužimas žurnalistinio darbo 
pagarbos kryptimi, tai vargu sulauksime to 
nusistatymo žurnalisto atžvilgiu, koks, pvz., 
lengvai pastebimas Vakarų Europoje. Ten ne
žiūrima į žurnalistą kaip į žmogų, dažniausia 
jauną iv be didesnio išprusimo, lengvai, be 
didesnių pastangų, uždirbantį pinigus — maž
daug, kaip į šių dienų „vaizbūną“. Ten žur
nalistas, publicistas — viena garbingiausių ir 
lankiausiai prieinamų profesijų.

Taip, sunkiausių prieinamų profesijų. Lie
tuvoje, deja, buvo atsiradusi keista pažiūra, 
kad, girdi, žurnalistinį darbą gali dirbti kiek
vienas, kiek prasitrynęs kaimo bernelis, turįs 
tam noro. Pažiūra, kurią reikia rauti iš šaknų. 
Ne, norint tapti žurnalistu, noro tikrai nepa
kanka. Taip pat ne gana ir šiokio tokio plunk
snos valdymo. Reikia daug ko, bet pirmoje 
eilėje čia būtinos sąlygos — reikiama dvasinė 
kultūra, intelektinis pasiruošimas, na, ir pri
gimties gabumai. Jei taip, tai nejaugi toji

Pirmasis komedijos „Amerika Pirtyje" 
vaidinimas Palangoje

(1899 mt. rugpjūčio 30 d.)
< mt. paskendo gilioje praeity... nuo pir- 

mojo, viešojo komedijos „Amerika Pirtyje“ 
vaidinimo. Prieš rugpjūčio 20 d. (1899) tamsu 
buvo mūsų tėviškėje. Nyku. Gūdu... Nei 
žodžio laisvo nei rašto, juo labiau menas ir 
įvairūs kultūriniai parengimai visu griežtumu 
buvo draudžiami. Carinės Rusijos valdinin- 
kai-obrusiteliai puikiai žinojo, jog tik drumz
liname vandeny jiem gali pavykti pagauti 
žuvų. Užtat ir buvo viskas, o viskas, kas sklei
dė šviesą, kėlė kultūrą anoje Lietuvoje — už
drausta. Nevalia! Ir skendo mūsų graži tė
viškė neperregimoje tamsoje.

Ir nors dabar mus atrodytų keista, kad 
anais laikais buvo prieita tokio laipsnio, jog 
daugeliui tautiečių reikėdavę įrodinėti, jog jie 
lietuviai esą. Tačiau taip buvo. Šviesesnieji 
lietuviai labai daug energijos išeikvodavo tau
tos žadinimo darbui. S. Daukantas, Dr. J. Ba- 
sanius-Basanavičius ir Dr. V. Kudirka buvo 
priversti į šalį pastumti kai kuriuos nepri
klausomos Lietuvos idealus, realiai galvojant 
apie Lietuvos nepriklausomos valstybės atkū
rimą, ir dirbta tautinės sąmonės žadinimo 
linkme. Ir koks tas darbas buvo sunkus ir 
nedėkingas! Spauda uždrausta. Inteligentijos 
— šviesuolių lietuvių-buvo nedaug. Daugelis 
baigę mokslus pasinešdavo į lenkystę, kiti — 
surusėjo: nes iš to jie matė sau medžiaginės, 
apčiopiamos naudos. Neviltis ir tamsumas ve
dė tautą užrištom akim į užtikrintą mirtį. Ir 
štai tokiu kritišku metu pasireiškia Juozas 
Vilkutaitis, slapyvarde Keturakis.

Jis rašė ir vertė vaidinimo vaizdelius — 
komedijas, ir šiaip jau kūrė nuo 1890 metų. 
Tais metais J. Vilkutaitis išvertė iš lenkų k. 
vaizdelį „Kas kaltas“; jis buvo išspausdintas 
1891 mt. „ūkininke“. J. V. 1892 mt. Ameri
koje leidžiamam laikrašty „Vienybė Lietuv
ninkų" išspausdino vaizdelį, vardu „Gaisras“. 
1893 mt. J. Vilkutaičio našiai pasidarbuota: jo 
buvo parašyta ir išspausdinta „Ūkininko“ 8 
nr., atskiru priedu, komiški „Pasakojimai apie 
šaltabuizius“ (vaizdelis). Bet neįkainojamai

žurnalistinė profesija taip lengvai turėtų būti 
prieinama, kaip tat apgailėtinu būdu vykdavo 
Lietuvoje? Žinoma, ne. Užtat stebime taip 
aukštą spaudos lygį užsieniuose ir apgailestau
jame taip didelį spaudos nusmukimą, kartais 
ir suprofonavimą, koks buvo laisvės metais 
Lietuvoje ir koks dar ryškiau iškyla tremties 
sąlygose Vokietijoje. -

Visai čia neturima tikslo dergti lietuvius 
žurnalistus — jie nors -ir mažumoje, mūsų 
tautos kultūrai yra didžiai nusipelnę. Tačiau 
dabar, tremtyje, kai ryškėja mūsų žurnalisti
kos ligšiolinis silpnumas, mūsų buvusių vado
vaujančių sluoksnių didelis abuojumas ypač 
tikrų žurnalistų ugdymo reikaluose ir kai su 
pasibaisėjimu konstatuojama milžiniški lietu
vių žurnalistikos nuostoliai nuo 1940 m. — 
tai, pabrėžiu, tiesiog reikalas, verkiantis rei
kalas, verčia kelti aikštėn šiuos klausimus.

Kad mūsų žurnalistika buvo silpna, viena 
didžiųjų priežasčių buvo tai, kad į žurnalisti
ką verždavosi žmonės, šiam darbui nepasiruo
šę. Čia nenorima sakyti, kad geru žurnalistu 
gali būti žmogus tik universitetą baigęs. Prie
šingai — ir gimnaziją baigęs gali tapti pirma
eiliu publicistu. Tačiau čia reikalingos minė
tos sąlygos — prigimtiniai gabumai ir reikia
mas pasiruošimas, išprusimas ir su tuo su
sieta asmens dvasinė kultūra.

Reikia gi aiškiai įsisąmoninti tai, kad ko
respondenciją iš kaimo (Lietuvoje) ar iš sto
vyklos gyvenimo parašęs jaunuolis nieku bū
du negali būti laikomas žurnalistu. Tai bus 
rašeiva, eiliakalys ar dar kaip kitaip jį pava- 
dintumėt. Žinoma, jis visom keturiom veršis 
į žurnalisto titulą, brausis į žurnalistų sąjun
gą, aktyviai ir net įžūliai reikšis žurnalistų 
suvažiavime, tačiau būtų didelė klaida, jei 
šiuos nesubrendusius plunksnos gerbėjus kas 
laikytų žurnalistais ar net priimtų į tremtyje 
š. m. gegužės m. atgaivintą lietuvių žurnalistų 
s-gą. Jie tegul rašinėja ir toliau korespon
dencijas iš stovyklų ir panašius straipsnelius, 
jie gali būti laikomi laikraščio bendradarbiais, 
bet — ne žurnalstais.

Tikrasis žurnalistas reikalingas dideli® ir 
vispusiško pasiruošimo. Ir juo labiau tas žur
nalistas, kuris pasiryžęs spaudoje imtis publi
cistikos darbo — taigi, nesitenkinti paprastais 
žurnalistiniais straipsniais, bet savo plunksna 
rekštis labiau politinėje (vedamieji), ekono
minėje, auklėjimo ir pan. srityse. Nėra pa
slaptis, kad publicistu kūtl reikia didelių kva
lifikacijų — daug jau pasako tas faktas, kad 
Vak. Europoje vadovaujantieji poltiikos vy
rai — parlamentų nariai, ministerial, diplo
matai — dažniausia išeina iš politinių publi
cistų tarpo.

(Bus daugiau)

didelį vaidmenį suvaidino J. V. Kelkurakio 
parašytoji komedija „Amerika Pirtyje“.,

Senesnės kartos žmonės dar ir dabar at
simena ir pasakoja kokį didelį įspūdį jiems 
yra padarę pirmieji „Amerika Pirtyje“ vai
dinimai! Svarbu nepamiršti, pravartu prisi
minti, jog tais laikais bet kokie lietuviški vai
dinimai buvo rusų žandarų ir policijos už
drausti. Tačiau būrelis šviesesnių jaunuolių, 
vienas kitas prie jų ir iš suaugusių prisidėjo, 
sugalvojo prakirsti storai užšalusią ledo plu
tą... Mat Palangos m. priklausė Kuršo gu
bernijos, todėl vaidinimui leidimas buvo gau
tas. Vėliau gi, kada rusų policija apsigalvojo, 
esą Palanga vis dėlto/esanti etnografinė Lie
tuvos dalimi, tad šio pirmojo vaidinimo ren
gėjams teko skaudžiai nukentėti. Bet bran
dus ir daigus grūdas, gerai išdirbtoj dirvoj 
pasėtas, atnešė mūsų tautai tūkstanteriopą 
grūdą. Šioji komedija ėjo iš rankų į rankas: 
vaidinimai nebusulaįkomai vyko visos Lietu
vos miesteliuose, bažnytkaimiuose, o ypač kai
mo daržinėse.

Gyvendami ištremtyje, vis dėlto kultūriniu 
požiūriu esame palyginti, geresnėj būklėj. 
Mes sugebėjom susikurti savo spaudą, savo 
mokyklas, savo teatrus-ansamblius. Ir turi
me nepalyginamai daugiau šviesių asmenybių, 
stambių talentų... Mes anuos pralenkiame 
beveik viskuo. Bet tik beveik! Nes tos nepy- 
kantos savo broliams ir sesėms, kuria užtvino 
mūsų širdys ir sielos šiandien ištremtyje, jie 
neturėjo! Jie nebuvo taip pat tokie gabūs in
trigų pinklėms pinti. Jie mylėjo Lietuvą kaž
kaip spontaniškai, visa savo esybės gilybe; 
lietuvis mokėjo lietuvį mylėti. Lietuvis mo
kėjo džiaugtis ir menkučiu laimėjimu. Anie 
lietuviai tikri gamtos vaikai. Šiandien ar mo
kame, ar norime save aukojančius talentus 
pagerbti?! Kiek daug lietuviškų vaidinimų, 
puikiai pavykusių pastatymų, su tautiniais šo
kiais, dėka jų pasiaukojimo matome!? Bet ne
mokame džiaugtis. Išėję iš teatro kimbame 
prie menkiausių klaidų. Rengėjus ar patį au

torių su purvais drabstome, užuot savo dė
kingumą jiems Jšreiškus. O geriausiu atveju 
tokie pastatymai ar vaidinimai mums yra tik 
laiko praleidimas, mažytė pramogėlė. Anais, 
rusų priespaudos laikais, po šitos paprastutės 
komedijos vaidinimų, žmonės ėjo namo pa
kelta nuotaika, patriotizmo ir džiaugsmo ku
pinom širdim... Vaidinimai žadindavo lietu
vius iš gilios praeities garbinimo romantikos į 
realų tautos nepriklausomo gyvenimo kūrimo 
darbą. Būreliai tarėsi, kaip toliau laikytis ir ko
voti su savo engėjais, kad lietuviškas žodis ir 
menas galėtų laisvai lietuviškoje žemėje kle
stėti.

Ir, apskritai, anuomet visi, kurie tik pra
dėdavo tautinio darbo keliu eiti, pirmiausia 
tą veiklą pradėdavo nuo „Amerika Pirtyje“ 
pastatymo. Po 47 mt. gyvenimo, kada iš to 
metų kiekio 22 mt. buvo nepriklausomos Lie
tuvos, laisvės metai, o dabar, kada tie patys 
rusai, tie patys imperialistai, tą laisvę iš mū
sų išplėšė, — nepaniekinkim gyvo anų laikų 
pavyzdžio, kuris neabejotinai suvaidino tokį 
svarbų vaidmenį mūsų tautos prisikėlime. 
Pasimokykim iš praeities. Paklauskim Juozo 
Vilkutaičio, kuris gyvena ir serga, guli, Augs
burgo stovykloj, kas darytina?

Mūsų skaitytojams, ypač jaunajai kartai, 
čia kalbamas komedijos vaizdelis yra nebe
žinomas. Ta proga paminėsime, jog komedija 
„Amerika Pirtyje“ palikdavo žiūrovuose gilų 
įspūdį. Daugybė vyksmo aspektų žadino pa
vergtą lietuvį prie ryžto numesti nepakenčia
mo ruso jungą. Pati fabula paprastutė. Juo
zas Vilkutaitis šiam veikalui pasirinko me
džiagą iš netolimo kaimo jo gyvenamo} aplin- 
kėj. Apsukrus kaimo bernas prisisuko prie 
senos panos, žadėjo ją vesti ir vykti į lai
svės šalį — Ameriką. Bet senmergės nevedė, 
spruko vienas vėliau jai sugrąžindamas išvi
liotus pinigus. Fabula nesudėtinga. Bet ši ko
medija labai patraukdavo anų laikų lietuvius.

Juozo Vilkutaičio slapyvarde „KETURA
KIS“, kalbama, kilo iš tokio įvykio: dar savo 
jaunatvėj J. V. pats, be gydytojo, krautuvėj

Latviai tęsia savo dainos tradicijas ,
Jų dainų šventė Eichstaette

Bavarijoje, Eichstaette 1946 metų rugpiūčio 
4 d. įvyko latvių dainų šventė. Ši dainų šven
tė amerikiečių zonoje įvyko ketvirtoje vietoje. 
Prieš tai buvo Fischbache, Bayreuthe ir Ans- 
bache. Esantieji amerikiečių zonoje latviai ir 
sunkiomis tremtinio dienomis pasiryžo tęsti 
toliau savo tradicines dainų šventes. Pirmoji 
bendroji dainų šventė įvyko Rygoje 1873 me
tais, taip pat sunkiais ju tėvynei, kaip ir mū
sų, laikais, spaudžiant sunkiai caro valdžios 
letenai. Po pirmos dainų šventės tam tikrais 
laikotarpis sekė kitos dainų šventės ir nepri
klausomo gyvenimo laikais pasiekė savo aukš
čiausią tašką, kada dainininkų skaičius dažnai 
ir 10.000 prašokdavo. Paskutinioji dainų šven
tė nepriklausomoje Latvijoje įvyko jau kri
tiškomis valstybei 1940 m. birželio mėn. die
nomis. Po to įvyko pauza, vėl svetimiesiems 
valdant, kol esantieji tremtyje latviai šią tra
dicinę šventę, remiant UNRRA-i, tęsia toliau. 
Tam reikalui buvo sudarytas pagrindinis dai
nų šventėms ruošti komitetas, pirmininkauja
mas kompozitoriaus Jokūbo Poruko (Jekabs 
Poruks). Kur įvyksta pati dainų šventė, su
daromas vietos šventei ruošti komitetas, kurs 
vadovauja visiems techniškiems ir pravedimo 
darbams vietoje. Eichstaette buvo sudarytas 
šventei ruošti komitetas, vadovaujamas p. N. 
Klavinš.

Pati dainų šventės programa prasidėjo 
šeštadienio (1946. 8. 3.) vakare J. Lejina vai
dinimu „Nevažiuok taip greit“. Sekmadienį 
iš ryto koncertavo žinomas dvigubas kvarte

Skaitytojas turi žodį

Pravartu įsteigti susižinojimo įstaigą
Maža tautiečių, kurie nepasigenda savųjų. 

Vieni ieško artimųjų — giminių, kiti nori 
susirasti pažįstamus. Tuo reikalu rašinėja 
daugybę laiškų į L.T.B. apylinkių komitetus 
ar į L. R. Kryžiaus skyrius su ieškojimų pa
klausimais. Toks laiškų siuntinėjimas dažnai 
neproduktingas Ieškančiam, nes reikia sukti 
galvą dėl adresų susiradimo, o komitetus gai
šina ir jiems sudaro nereikalingų išlaidų at
sakymams duoti. Taip pat mūsų spauda 
spausdina nemaža paieškojimų, kuriuos, atro
do, kiekvienas smalsiai seka, bet ji juk ne
gali suspėti paskelbti visų paieškojimų.

Čia iškyla klausimas, ar nebūtų pravartu 
prie Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Vyr. 
Komiteto ar Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
centro įsteigti susižinojimo skyrių — adresų 
biurą savo pačių tautiečių reikalams? (Tik iš 
anksto primintina nesiimti buv. Lietuvių 
Hilfštelės Berlyne darbo metodų!) Sis sky
rius galėtų apimti amerikiečių, anglų ir pran
cūzų zonas Vokietijoje, surinktų žinias apie 
Danijoj, Austrijoj, Belgijoj, Švedijoj ir kitose 
šalyse gyvenančius lietuvius. Jame reikėtų 
užvesti atitinkama kartoteka, kurioje tektų

Ad. Urna

P&dd wdMuxii
Juodam sapne gyventi nenorėsiu. 
Neklaidžiosiu čia vienišais keliais — 
Viltim į didžią upę įsiliesiu, 
širdimi ir saulės spinduliais...
Tegul skrajoja plėšrus paukščiai, 
Tegul šildos šliužai prie širdies. 
Ir aš, ir tu, ir daug iš čia----------
Lauksim vėl patekant žvaigždės.
Niekad lūkesčiai nemirs plaštakėm, ' 
Ir vyliojimuos tiek nebus jausmų. 
Girdėjau: kvatojos gegužė ir sakė: —
— Ir tu kaip aš — be saulės, be namų!...
Užtvins keliai pilkais šešėliais, 
Skruostais vėl deimantai riedės. 
Tave bučiuos palaima vėliai — 
Tave ir laimė vėl lydės...
Juodam sapne gyventi nenorėsiu, 
Žinau, kils audros, vėjai siaus. 
Viltim į didžią upę įsiliesiu...
Ir juodas sapnas pavandeniui nuplauks...

prisirinko ir prisitaikė sau akinius (buvo trum
paregis), kuriuos visą laiką nešiojo. Kadangi 
jis buvęs akiniuotas, tos priežasties skatinami, 
namiškiai dar neužaugusį Juozuką pravar
džiuodavę „Keturakių". Taigi, „Keturakių" 
namiškių pramintas, tuo slapyvardžiu visą lai
ką pasirašinėdavo.

Juozas Vilkutaitis (Keturakis) gimė 1869 
mt kovo 13 d. Gulbiniškių km., lenavo valsč., 
Kalvarijos apskr. (NeprikL Lietuvoj — Liud
vinavo valsč., Marijampolės apskr.). Gerb. J. 
VILKUTAlClUI, taip didelį vaidmenį suvaidi
nusio kūrinio „Amerika Pirtyje“ autoriui, lin
kime ištvermės ir geros sveikatos, kdd galė
tume vėl kartu sugrįžti į laisvą Lietuvą.

V. M.

tas „Dzimtene“, vėliau buvo pamaldos katali
kams ir stačiatikiams. Be to, buvo futbolo 
rungtynės su vietos vokiečiais, kurias laimėjo 
latviai. Po pietų įvyko pamaldos su bažnyti
niu koncertu Ev.-Liuteronų bažnyčioje Eich
staette. Pati pagrindinė dalis — chorų jung
tinis koncertas įvyko vakare gražioje kalvoje, 
buv. amfiteatre, kurs buvo tai šventei atitin
kamai paruoštas. -Dainų šventėje dalyvavo 
14 latvių bendruomenių su 4 dirigentais ir 
700 choristų. Jungtinis choras padainavo 20 
dainų, ju tarpe po vieną lietuvišką ir estišką. 
Dainų šventė praėjo su pasisekimu ir sukėlė 
didelį susidomėjimą ne tik latvių, bet ir kitų 
tautybių pabėgėlių bei vokiečių tarpe. Dalį 
dainų teko kartoti, jų tarpe ir lietuvišką 
J. Strolios „Valiok, dalgeli“, J. Medinš „Am
žiais gryvuok, Latvija" net tris kartus. Šito
kios latvių dainų šventės per trumpą laiką 
jau įgavo nemaža populiarumo, ką patvirtiną 
toks gausus klausytojų dalyvavimas iš visos 
amerikiečių zonos. Senasis amfiteatras šį kar
tą savo globoje turėjo 6200 klausytojų. Šventė 
praėjo pavyzdingoje tvarkoje ir buvo gerai 
organizuota. Šventės metu* įvairius darbus at
liko ir tvarką palaikė uniformuoti latvių 
skautai ir skautės.

Linkėtina ir toliau jiems tęsti savo tradi
cines dainų šventes, paskaidrinant pilkas 
tremtinio dienas ir nors daina, kilusia iš jų 
tėvynės, susirišti su likusiais tautiečiais ana
pus. Andrius 

nurodyti: pavardė ir vardas, gimimo oata bei 
vietovė, profesija ir, tikslus adresas. (Pagal 
UNRRA-os patvarkymą, iš vienos stovyklos 
persikelti į kitą ne taip jau lengva. Taigi, 
adresai būtų pastovesni.) Atrodo, tiek žinių 
pakaktų. Stovyklų vadovai taip pat turėtų 
neatidėliotinai informuoti apie išvykstančius 
ir naujai įsikūrusius.

Tokios įstaigos įsteigimas daug pagelbėtų 
ne vien lietuviams, gyvenantiems Vakarų Eu
ropoje, bet taip pat ne mažai palengvintų Ir 
gyvenantiems užjūry, ypač JAValstybėse. Už
jūrio lietuviai dažnai ieško savųjų, esančių 
tremtyje, ir nori jiems padėti. Asmens, Ieš
kantieji savųjų, kreipsis tik į vieną vietą ir, 
gavę iš tokios įstaigos pranešimą, orientuosi! 
apie ieškomųjų buvimą.

Šitokios įstaigos įsteigimas dar nepavėluo
tas. Jos surinktomis žiniomis, sugrįžus į tė
vynę, gali tekti pasinaudoti įvairiems reika
lams. Tinkamai suorganizavus ją, atkristų 
reikalas ieškomųjų asmenų pavardes skelbti 
viešai laikraščiuose, nes toks skelbimas ne vi
sada gali atnešti laukiamų vaisių.

M. Ap.
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Po Paryžiaus...
(Atkeltai 4 pusi.)

vas su dviem kranais: šaltam ir šiltam van
deniui. Atsukus „šiltąjį“ kraną, pasigirsta 
gurgesys, bet neteka niekas. Bet kambaryje 
yra ir prabangos liudininkai — trys veidro
džiai. Vienas virš praustuvo, kitas virš židi
nio (kuriame niekada nesikurena ugnis) ir 
trečias — iškrypusiose spintos duryse. Kiek
viename Paryžiaus viešbučio kambaryje yra 
trys veidrodžiai. Tai — taisyklė.

• * * •
Ne tik kitataučiams, — studentams ir emi

grantams, — bet ir prancūzams, net šeimoms, 
tenka, dėl siaučiančios butų krizės, gyventi 
tokiuose viešbučių kambarėliuose. Vienojė 
tokioje patalpoje gali tilpti iki trijų asmenų 
— vyras, žmona ir vaikas. Daugiau'neleidžia 
policija.

Gerai, jei kambario langas išeina į gatvę. 
Tada bent iš paukščio perspektyvos matosi 
gyvenimo fragmentas — lėktuvinė gatvės 
nuotrauka ir į kambarį įeina šiek tiek gry
nesnio oro. Bet dažniausiai tokie kambariai 
rezervuojami pravažiuojantiems svečiams, ku
rie šeimininkui, mokėdami padieniui, duoda 
beveik trigubą pelną.

Nuolatiniai gyventojai gauna kambarius 
kitoje dieną-naktį tamsaus koridoriaus pu
sėje: langas — į kiemą. O kiemas suremtas 
iš visų pusių septyniaukščiais namais. Pažiū
rėjus iš viršaus, atrodo, kaip šulinys. Pažiū
rėjus tiesiog ar įžambiai — matosi atviri lan
gai ir pro juos, kaip ant delno, viskas, kas 
dedasi kaimyno kambaryje. Gal būtų savo
tiškai įdomu, bet tada dingteli mintis, kad 

- tokius pat matymo galimumus turi ir kaimy
nas. Gyvenama viešumoje.

Per langus vedami įvairūs pasikalbėjimai, 
užsimezgia pažintys. Noromis ar nenoromis 
tenka sužinoti, kad trečiame kambaryje iš 
dešinės studentė neišlaikė egzamino ir bijo 
netekti stipendijos, kad virš jos gyvenančios 
rusės vyras turi meilužę ir jai atiduoda visą 
uždarbį. O kokios slaptos šeimyninės scenos, 
vykstančios viešumoje, kai tas vyras vėlų va
karą grįžta namo!

• • *
Gyvenimas pokariniame Paryžiuje verčia 

išmokti tokių menų, kuriuos anksčiau mokė
ta tik aktyviai — admiruoti. Pavyzdžiui — 
kulinarija. Bent pas mus, Lietuvoje, retas 
vyras būtų mokėjęs pasigaminti kitokį patie
kalą, kaip paprastą buterbrodą. Dabar kiek
viename kambaryje, net ir pas viengungius, 
pagarbioje vietoje stovi spiritinė lemputė. 
Ant jos iš ryto verdama kava (arba jos suro
gatai), pietums pasigaminama sriuba iš ame
rikiečių atsiųstų žirnių miltelių, o vakarienei 
išverdama ir ryžių arba avižų dribsnių košė. 
Šventė, kai keptuvėje sučirška bifštekas.

Toks gyvenimas išmoko žmones ir visuo
meniškumo jausmo. Viename viešbutyje gy
vena trys vyrai — viengungiai: advokatas, 
karininkas ir valdininkas (žinoma, čia jie ne
gauna pritaikyti savo specialybių). Jie suda
ro „kolektyvinį ūkį“: karininkas perka pagal 
korteles gaunamus maisto produktus, advo
katas eina virėjo pareigas, o valdininkas at
lieka smulkesnius darbus „virtuvėje“. Visi 
trys darbo pasidalijimu patenkinti. Advoka
tas svajoja, kurios nors šventės proga, ant 
spiritinės lemputės iškepti — tortą!

Taip tvarkosi visi — studentai, daktarai, 
tų pačių taisyklių laikosi dirbantieji, taip pat 
gyvena ir vizos į Jungt. Valstybes laukią emi
grantai. Žinoma, daug paprasčiau būtų du 
kart į dieną užeiti' į bet kurią valgyklą, ku
rių, bent Lotynų kvartale, yra ne mažiau ne
gu kavinių, bet retas šiandien gali mokėti 
60—70 frankų už labai ir labai kuklius pietus. 
Už tokią sumą, su spiritinės lemputės pagal
ba, galima prasimaitinti ir visą dieną...

• • • •
Vieną dieną Paryžiaus lietuvių koloniją 

žaibu aplekia žinia: N. šeima gavo butą! Kaž
kas negirdėta ir sunkiai patikima. Butas Pa
ryžiuje — tai tas pat, kaip sapne pavalgyti 
gerus pietus ir atsibudus jaustis sočiam. Neį
tikėtina, miražas.

Šiaurės Paryžius. Senasis Montmartras. 
Ant durų — tradicinė juoda lentelė: „Grand- 
Hdtel“. Kaip tai — butas viešbutyje? Ket
virto aukšto koridorius. Atsidaro durys — 
tamsu, nors lauke linksmai šviečia saulė. Tik 
pasigirsta šeimininkės balsas: „Palaukit, pa
laukit — tuoj įžiebsiu šviesą!“

Viešbutyje buvo šiek tiek didesnis kam
barys, sakysime, penki iš trijų metrų. Šei
mininkas sugalvojo pagerinimą: lentų sieną 
perskyrė kambarį į dvi dalis. Gavosi gyvena
masis kambarys — salionas, kabinetas, mie
gamasis — trys iš trijų metrų, ir virtuvė — 
trys iš dviejų metrų. Visa bėda, kad virtuvė 
liko be langų. Bet yra elektra, gyventi ga
lima.

Visa buto prabanga slepiasi, tačiau, kur 
kitur: virtuvėje įvestas „gazas“ — degamo
sios dujos. Kięk rūpesčių atpuola: neberei
kia spiritinės lemputės, nebereikia kiekvieną 
mėnesį, apsirūpinus įvairiais liudijimais, bė
gioti į meriją prašant bonų spiritui pirkti. Ti
krai, galima pasijusti lyg tikrame bute.

Šeima: vyras doktorizuojasi Paryžiaus uni
versitete, žmona — studentė Sorbonoje, aš- 
tuonių metų duktė vaikščioja į mokyklą. Visi

Niurnbergo byla
Katyno liudininkai

Bormanno klausimu buvo baigtas gana il
gą laiką užtrukęs kaltinamųjų apklausinėji
mas. Šio apklausinėjimo metu teisme iškilo 
daug naujų faktų, kurie anksčiau visuomenei 
buvo nežinomi ar mažai žinomi. Iš buvusių 
Vokietijos vadų pasisakymų visuomenė tik 
per teismo procesą pažino slaptas Vokietijos 
tarptautines sutartis, objektyvesnę karo veik
smų eigą ir kitus nacinio valdymo užkulisius, 

Be kaltinamųjų buvo apklausinėjami ir 
liudininkai. Bet kadangi įdomiausi parody
mai, atrodo, buvo pačių kaltinamųjų, tik juos 
mes čia trumpai ir pateikėme. Gal, būt įdo
mesni ir paminėtini yra liudininkų parody
mai apie Katyno žudymus. Katyno įvykiui 
išaiškinti teismas sutiko apklausti tris gyny
bos ir tris prokuratūros prašomus liudininkus.

Pirmuoju buvo apklaustas 1941 -1943 m. 
Katyne stovėjusio vokiečių dalinio 537 vadas 
pulk. Ahrens. Jis pasakojo, kad jam esant 
Katyne buvęs surastas masinis lenkų karinin
kų kapas. Surasta visiškai atsitiktinai. Vil
kas miške iškasęs lavoną; tada buvę pradėta 
tyrinėti ir surastas masinis kapas. Be to, ir 
anksčiau žmonės kalbėję, kad miške esą su
šaudyta daug žmonių. 800 metrų atstume nuo 
kapo gyvenanti rusų šeima jam pasakojusi, 
kad 1940 metų pavasarį į gretimą geležinke
lių stotį buvę atvežta daug žmonių; paskiau 
jie sunkvežimais buvę nuvežti į mišką ir ten 
girdėjęsi šaudymai ir šauksmai. Po šio Ahren- 
so pareiškimo Sovietų Sąjungos prokuroras jį 
paklausė: „Ar tamsta žinote, kad Tamsta esate 
oficialios sovietų tyrimų komisijos paskelbtas 
Katyno nusikaltėliu?“ Į šį klausimą pulk. 
Ahrens atsakė teigiamai.

Toliau buvo apklaustas to pat dalinio lt. 
Eichbornas. Jam Sovietų S-gos prokuroras 
pateikė vieną SD štabo raštą apie rusų karo 
belaisvių likvidavimą, bet liudininkas aiškino 
šio rašto nežinojęs, nes SD veikusi skyrium 
nuo kariuomenės.

Buvęs vokiečių okupacijos metu Smolensko 
viceburmistras Viktoras Bazilewskl teisme pa
reiškė, kad prie Smolensko buvusi rusų ir len
kų belaisvių stovykla. Jis iš savo šefo —•

trys labai patenkinti nauju butu. Ypač lai
minga žmona: „Įsivaizduokite tik, dabar aš 
turiu gazą! Kiek laiko sutaupyta ...“

Po Paryžiaus stogais verda žmogiškasis 
gyvenimas. Po tais pačiais stogais gimė idė
jos, kurios 1789 metais sukrėtė visą Prancū
ziją ir net pasaulį privertė pasukti į kitas 
vagas. Po tais stogais gema, auga ir bręsta 
mokslo ir literatūros veikalai, politinės ir fi
losofinės pasaulėžvalgos, plazda nuolatinis ir 
nenugalimas laisvės troškimas.

Tos pačios pastogės priglaudė dabar eilę 
tėvynės netekusių lietuvių. Tose palėpėse, 
kur anksčiau ruseno ir plačia liepsna prasi
verždavo visą žmoniją uždegančios mintys, 
dabar tyliai, bet stipriai, sklinda didžioji lie
tuviškoji viltis — kad laisvė ir teisingumas 
nėra tapę mirusiomis, enciklopedinėmis sąvei
komis, kad jos ir dabar, kaip daug kartų isto
rijoje, nugalės bekylantį pasaulyje despotls- 
mą, kad laisvės spinduliai pasieks ir tolimąją, 
lietuviškąją tėvynę. — Irvis Gylenis 
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The Thirtieth Lesson —
Paimkime šiandien “Conditional mood“ 

(kondišnl mūd) >— tariamąją nuosaką ir pa
žiūrėkim, koks yra jos vartojimas ir pritai
kymas sakiniuose. Conditional mood turi dvi 
rūšis — 1. Conditional — (pirmas kondišnl) ir 
2. Conditional (antras kondišnl).

1. Conditional mood pirmasis vienaskaitos 
ir daugiskaitos asmuo sudaromas su pagal
biniu žodeliu “should“ (šud), o antrasis ir tre
čiasis su “would“ (uūd):
I should come — aš ateičiau 
you would come — tu ateitum 
he, she, it would come — jis, ji ateitų 
we should come — mes ateitume 
you would come — jūs ateitute 
they would come — jie ateitų.

Neigiama forma sudaroma su žodeliu “not“, 
įterpiant jį tarp pagalbinio veiksmažodžio ir 
asmenuojamo veiksmažodžio. Pav., “I should 
not come“ — aš neateičiau. Klausiamoj for
moj “should“ vartojamas ir antrajam asmeny: 
Should I come? — ar aš ateičiau 
should you come — ar tu ateitum 
would he, she, it come? — ar jis, ji ateitų 
should we come? — ar mes ateitume 
should you come? — ar jūs ateitute 
would they come? — ar jie ateitų

2. Conditional vartojamas su pagalbiniu 
veiksmažodžiu “have“:
I should have come — aš būčiau atėjęs 
you would have come — tu būtum atėjęs 
he, she, it would have come — jis, ji būtų 

atėjęs
we should have come — mes būtume atėję 
you would have come — jūs būtute atėję 
they would have come — jie būtų atėję

Klausiamoji ir neigiamoji forma sudaroma 
panašiai kaip ir 1. Conditional — I should not

Smolensko burmistro, kuris artimai bendra
darbiavęs su vokiečiais, sužinojęs, kad tos sto
vyklos belaisviai vokiečių buvę sušaudyti.

Sofijos universiteto teismo medicinos pro
fesorius Antonow Markoffias, kuris atstovavo 
Bulgarijai 1943 m. Vokietijos sukviestoje 
tarptautinėje medicinos komisijoje Katyno 
žudynėms tirti, Niurnbergo teisme pareiškė, 
kad jis toje komisijoje nenorėjęs dalyvauti, 
nes jis ten matęs ne mokslinį, bet politinį vo
kiečių interesą. Komisija Smolenske išbuvu
si tik dvi dienas ir prie kapo tik šešias va
landas. Komisija nedalyvavusi nei prie kapo 
atkasimo nei turėjusi galimybės patikrinti do
kumentų kilmę, kurie tariamai buvę rasti 
prie lavonų, o vėliau išdėstyti po stiklais vie
name name Smolenske. „Darbo sąlygos buvo 
visiškai netinkamos moksliniam darbui, — 
aiškino toliau liudininkas. — Viena, kas gali 
būti laikoma objektyviu tyrinėjimu, buvo tai 
lavonų skrodimai, kurie daugelio komisijos 
narių buvo atlikti. Iš lavonų apžiūrėjimų pa
aiškėjo, kad nė vienas jų trejis metus nėra 
buvęs žemėje, nes antraip puvimas turėjęs 
būti žymiai didesnis. Pagal mano apskaičia
vimus lavonai turėjo būti žemėje vieneris me
tus arba, daugiausia, pusantrų metų." Gi ty
rimo protokolą komisija pasirašiusi smarkiai 
spaudžiama vokiečių. Tik vienas vengrų pro
fesorius Orsus buvęs įsitikinęs, kad rastieji 
lavonai yra išbuvę žemėje ilgiau kaip pusan
trų metų.

Sovietų S-gos teismo medicinos profesorius 
Viktor Prozorewski paklaustas teisme liudi
ninku, aiškino, kad sovietų specialistų komi
sija 1944 metais, ištyrusi Katyno kapą, nusta
tė, kad rastieji lavonai turėję būti nužudyti 
1941 metų rudenį ir jokiu būdu ne anksčiau. 
Toji komisija ištyrusi 925 lavonus. Veik pas 
visus lavonus kišenės buvusios ištuštintos. 
Tik kai kur buvę rasta dokumentų ar laiškų, 
kuriuose buvę 1940 m. galo ir 1941 m. pra
džios datos. Gynybos paklaustas liudininkas 
pareiškė, kad šalia komisijos ir daugelis už
sienio žurnalistų dalyvavę Katyno įvykių ty
rime. V. G.

Italijos kelias....
(Pradžia 3 pusi.)

Palestinos reikalai ir, apskritai, arabų nera
mumai Viduržemio jūros saugumo tik jokiu 
būdu nedidina. Iš to išvada viena ir labai 
aiški — bus

pasakyta „gana" Italijos silpnumui.
Bet tatai pasakys ne fašizmas, ne raudonieji, 
bet tie, kurie siekta tvarkos, teisingumo ir 
greitesnio pastovumo. Ir todėl atrodo, kad nė
ra jokios abejonės, kad Italija jokiu būdu nė
ra ir nebus „nurašyta", o priešingai — suvai
dins jai prideramą vaidmenį Europos pacifi- 
kacijos akcijoje. Gali tokie spėliojimai daug 
kam atrodyti keisti, minimum, per ankstyvi. 
Bet gi kaip pradžioje minėjau, jeigu apie ką 
nors viešai nekalbama, tai dar visai nereiškia, 
kad to nėra ar negali būti. Gal būt, dar nea
tėjo laikas kalbėti apie tai. Netolima ateitis 
parodys. Reikia tik stebėti ir sugebėti įvy
kius teisingai suprasti.

Trisdešimtoji pamoka
have come — aš nebūčiau atėjęs. Should I 
have come? — ar aš būčiau atėjęs.

Tiek lietuvių kalboje tiek ir anglų Condi
tional vartojamas sąlygos sakiniams! sudaryti. 
Jei sudėtinio sakinio pagrindiniam sakiny yra 
pavartotas “Conditional“, tai šalutiniam saki
ny reikia varto! Imperfect Tense. Pav., “I 
should give you this book, if it was mine“ — 
aš tau duočiau šitą knygą, jei ji būtų mano. 
Jeigu mes kalbame apie įvykį, kuris turėtų 
įvykti po veiksmo, įvykusio praeity, t&i tuo 
atveju t. p. vartojame “Conditional mood“. 
Pav., “She said, that she would give him a 
book“ — ji sakė, kad ji duos jam knygą. 
“My mother said that she would come on 
Friday — mano motina pasakė, kad ji ateis 
penktadienį.

Pabaigai — netaisyklingi veiksmažodžiai: 
cost, cost, cost (košt, košt, košt) — kainuoti 
cling, clung, clung (kling, klang, klang) — įsi

kabinti
creep, crept, crept (kryp, krept, krept) — 

šliaužti
cut^cut, cut (kat, kat, kat) — piauti 
dig, dug, dug (dig, dag, dag) — kasti 
draw, drew, drawn (dro, driu, droun) — 

traukti
dream, dreamt, dreamt (drym, drėmt, drėmt) 

— sapnuoti
drink, drank, drunk (drink, drank, drank) — 

gerti
drive, drove, driven (draiv, drov, driven) — 

varyti, važiuoti
dwell, dwellt, dwelt (duel, duelt, duelt) — 

gyventi.
Korektūros klaidų atitaisymas 

XXIX pamoka: V netaisyklingas veiksmažo
dis turi būti; build, built, built

Ryškiosios asmenybės
(Atkelta iš 4 push)

kesnių jėgų atsikraustyti Amerikon. Laisva
manis Dr. Šliupas buvo pirmasis, kurs pra
laužė tamsųjį lietuvių gyvenimo luobą ir pir
masis įleido šviesos, išprovokavusios lietuvių 
norą organizuotis, kultūrintis ir sąmonintis. 
Įvairiuose miestuose ir kolonijose organiza
vosi to „bedievio“ šliupo, Paukščio ir kitų 
„cicilikų“ pradėtoji Tėvynės Mylėtojų Drau
gija, būrėsi „šliuptamiai“ į grupeles, organi
zavo spektaklius, susirinkimus, knygynus, pa
skaitas, kultūringus pasilinkminimus, chorus 
etc. Tai buvo veikla, kuri kartu augino lie
tuvių tautinę sąmonę, juos kultūrino, atjungė 
nuo „poliokų“ ir subūrė į bendruomenę, tebe- 
juntančia ryšį su Lietuvoje pasilikusiu ka
mienu.

Ziurys dar neturėjo 15 metų, o jau aktin
gai dalyvavo Tėvynės Mylėtojų Draugijoje, 
joje vaidino, giedojo ir kitus ragino bei kvie
tė. Kaip tėvas, taip ir sūnus pradėjo „kar
jerą“ „juodu, kaip velnias, angliakasio dar
bu“. Bet jaunuolio pretenzijos nesitenkino 
vien anglimis: vakarais jis lanko kursus, mo
kosi ir ruošiasi kitokiam darbui. Pasiryžimas 
gyventi taip, kaip gyvena ir kiti vietiniai, jį 
skatino vis greičiau ir energingiau veržti. Iki 
21-mų savo amžiaus metų jis užbaigia gim
naziją (Wyoming Seminary) ir su 100 dolerių 
kišenėje apleidžia tėvų namus, anglių pože
mius ir atkeliauja į Syracuse, N.Y. tęsti aukš
tąjį mokslą. Čia vėl susiradęs darbo, pradeda 
chemijos studijas, kurias baigia po keturių 
metų chemijos inžinierio laipsniu. Prieš pat 
karo galą įstoja į kariuomenę ir dirba, kaip 
chemikas, nuodingų dujų gamyboje.

Bestudentaudamas Ziurys jau nerimastavo 
dėl lietuviškų reikalų. Lietuvos nepriklauso
mybės klausimas tuo metu jau buvo tiek su- 
aktualėjęs, kad Amerikos lietuviai atvirai kė
lę ir reikalavo Lietuvai laisvės. Ziurys, kaip. 
„Syracuse Journal“ korespondentas universi
teto reikalams, kiekviena proga vis mėgina 
užgriebti ir Lietuvos klausimą.

Karui pasibaigus, Ziurys visa siela pasi- 
skiria Lietuvos darbui: nepailstamai renka 
pinigus Lietuvos kariuomenei ir kitiems Lie
tuvos reikalams, aktingai dalyvauja Amerikos 
lietuvių vardo, garbės ir gerovės kėlime ir 
gyvai interesuojasi visomis Lietuvos proble-- 
momis. Zinia apie Lietuvos okupaciją randa 
Žiūrį sandarininkų eilėse ■ —=. tiksliau Tauti
ninkų Centre, randa, kaip vieną iš energin
giausių asmenų. Ir ilgai nelaukiant, šis ener
gingasis veikėjas patampa Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos pirmininku, sąjungos, įsteigtos R 
Prezidento A. Smetonos paraginimu 1941 me
tais. Per šešeris Lietuvos okupacijos metus 
Ziurys stovėjo ir tebestovi priekyje tų pastan
gų, kurios grupuojasi aplink Lietuvai Vaduoti 
Sąjungą, Amerikos Lietuvių Misiją ir Tauti
ninkų Centrą. Drauge su keliais šių r»inėtų 
organizacijų atstovais ir pažymėtinais veikė
jais — adv. Oliu, Kumskiu, Biežiu, Karpium 
ir kit. — Ziurys dalyvauja Amerikos Lietu
vių delegacijoje San-Francisco konferencijoje, 
lankosi pas prezidentus Rooseveltą ir Truma- 
ną, draugauja su eile senatorių ir kongreso 
narių, organizuoja plačius lietuvių suvažiavi
mus Lietuvos vadavimo tikslams, važinėja po 
kolonijas su paskaitomis ir pranešimais, daly
vauja visomis Išgalėmis lietuvių pabėgėlių šal
pos darbe ir visu budrumu seka Lietuvos b^- 
lą, visur, kur reikia, primindamas, kad Lie
tuvai turi būti grąžinta laisvė. Kaip idea
listas veikėjas, Ziurys turi daug draugų vi
suose Amerikos sluoksniuose. Kaip bekom- 
promisinis reikalautojas Lietuvai laisvės, Ziu
rys turi ir nemažai priešų „bimbininkuose“. 
Bet savo ugningu, atviru ir aiškiu charakterių, 
savo giliu ir sąmoningu patriotizmu, savo vi
sokeriopais pasiaukojimais, ištverme ir savo 
šventu tikėjimu į Lietuvos ateitį Pijus Jonas 
Ziurys į kiekvieną jo užpuolimą atsako ge
riausiais argumentais ir kiekvieną Lietuvos 
laisvės reikalą paremia plačiai suprasta poli
tika, Lietuvių Tautos vertybėmis ir tauraus 
žmoniškumo postulatais. V.

Balys Augustinavičius

Vakacai
(Iš ciklo „Po svetimu dangum“) 

Gula vakaras toks kruvinas ant klonių 
Ir naktis švelnia ranka sumerkia jam 

blakstienas 
Grįžo paukščiai į lizdus iš tolimų kelionių, 
Tiktai aš po svetimu dangum dar ieškau vie- 
Kelio į namus ir Viešpaties malonių. Inas

Sūpaus vėjas žydrąjį žvaigždžių apsiaustą 
Ir laukus, girias ir žemę užliuliuos lopšinėm — 
Tik manų akių išvargusių sapnai nekausto — 
Žvainą naktį skrisčiau balandžiu kalnų 

viršūnėm.
Eičiau — kojų kruvinų man nepaskaustų.

Jei nerasčiau ten tėvų pirkelės slenksčio 
Ir vaikystės pėdas pelenų dengs pilkas 

sniegas — 
Glausčiau šaltą akmenį ir žemei nusilenk

čiau —- — —-
O aušra kai žadins paukštį rytmetį iš miego. 
Jausiu gaivalingą jėgą kūnu slenkant------—
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Mes ieškome savųjų
1695. Gužauskaitė Bronislava, (13a) Schwa- 

bach b. Nūmberg, Igelsdorfer Weg 6, 
ieško Keraitės Kazimieros, dr. Klovai- 
tės Gimdos, mkt. Baginskienės-Atkočiu- 
naitės Onos, kitų giminių ir pažįstamų. 
Žinantieji apie minėtus asmenis prašo
mi suteikti žinių.

1696. Stankevičius Petras, NSrdlingen, Litaui- 
sches Lager, ieško savo žmonos Stanke
vičienės Adelės ir brolio.

1697. Guliakas Stasys, (20) Lehrte b. Hanno
ver, DP Camp „Churchill“, ieško savo 
žmonos Guliakienės-Prišmantaitės Ma
rijos ir sūnaus Guliako Arvydo.

1698. Kielaitė Monika, Mūnchen, Lamontstr. 
21. ieško brolio agr. stud. Kielos Vy
tauto.

1699. Diržinskas Vincas, Kassel-Oberzwehren, 
Mattenberg-Lager, ieško tėvo Diržinsko 
ir brolių Jono, Justino, Prano, Juozo ir 
pažįstamų.

1700. Šimkienė Elena, (14) Ravensburg, Schūt- 
zenstr. 19. ieško savo vyro Šimkaus An
tano.

1701. Jasiūnienė Sampėrijona, Ettenheim- 
mūnster, Kr. Lahr (Baden), Kurhaus. 
Baltischcs Lager, ieško savo sūnų: inž. 
Jasiūno Povilo ir Jasiūno Stasio.

1702. Baltrušaičiai Juozas ir Jadvyga, (13a) 
Scheinfeld, Zw. Postamt, Litauiscbes 
Lager, ieško savo giminių ir pažįstamų.

1703. Martusevičius Adolfas, Eickelbom ūb. 
Lippstadt, Reservelazarett, ieško Vcrlin- 
gytės-Martiisevlčienės Mortos.

1704. Inž. Čepulis Jonas. Landshut, Lehbūhl- 
str. 5, ieško giminių ir pažįstamų.

1705. Poskočimienė-Stripeikytė Elena, Lands
hut, Lehbūhlstr. 5, ieško savo vyro Po- 
skočimo Vaclovo ir brolio Stripeikio 
Jono.

1706. Pranas J-, Siberotweiler, (13b) Post Es- 
serotweiler b. Lindau (Bodenseee), bei 
G. Lehle, ieško Panavų šeimos: Leono, 
Barboros ir Vandos.

1707. Tamošaitienė Stasė, Ingolstadt, Litaui- 
sches Lager, ieško savo vyro Tamošai
čio Alekso.

1708. Kamfph. Nekrošius, Kriegsgefangenen- 
Nr.'31-G 187965, Boxe 4, Baracke 15, 
DEFC 22. (13a) Regensburg, ieško savo 
žmonos Nekrošienės Anelės ir Sodeikos 
Stasio.

1709. Renkiai A. ir G., Geesthacht-Spaken- 
berg. Litauisčhes luiger. ieško savo au
klėtinio Klausučio Adomo.

1710. Vyšniauskas J„ (13a) Schweinfurt, Th.- 
Fischer-Platz 26-6. ieško Vyšniauskaitės 
Alfredos. Žinantieji jos likimą prašomi 
pranešti.

1711. Piečaitis Vincas, Uchte, Litauisčhes La
ger, ieško sūnaus Piečaičio Juozo.

1712. Baltrušaitytė Ona„ ir Schiller Erika, 
Volprihausen b. Uslar (Harm.), Bollerts- 
mūhle, ieško savųjų ir pažįstamų

1713. Kasparas Stasys, ir Pilipavičius Vacys, 
(24) Neumunster, Ehndorf er Str., DP 
Camp, ieško pažįstamų.

1714. Terasas Kostas, (24) Neumunster, Ehn- 
dorfer Str., DP Camp, ieško pažįstamų

1715. Gvalda Vilius, (24) Neumunster, Ehn- 
dorfer Str„ DP Camp, ieško pažįstamų

1716. Jankevičienė Petrė, Geesthacht-Spaken- 
berg, DP Camp 1225 F., ieško sūnaus 
Jankevičiaus Broniaus, Jankevičiaus Al
fonso ir dukters Jankevičiūtės Irenos.

1717. Mačiulskytė Ona, Wunsiedel, Hom- 
schuchstrasse 80a^6, DP Camp „Henry 
Chochran“, ieško brolių Mačiulskų Va
clovo, Stasio, Jono ir jų šeimų bei kitų 
giminių ir pažįstamų.

1718. Vieraitytė Danutė, Berlin-Steglitz, Menk- 
kenstr. 10, bei Borchert, ieško motinos 
Vieraitienės Marijonos, seserų: Albinos, 
Mildos, ir Liudytės, kitų giminių ir pa
žįstamų.

1719. Martinkienė-Kanaukienė Konstancija, 
(21) Detmold/Lippe, Teichstr. 41, ieško 
sūnaus Martinkaus Algirdo.

1720. Vyšniauskas Antanas, (23) Zeven-See- 
dorf. Kr Bremervorde, Litauisčhes La
ger. ieško Stančiaus Teodoro ir Kašelio 
Broniaus.

1721. Keizeris Jurgis, Ingolstadt, Litauisčhes 
Lager, ieško tėvų brolių seserų ir Ja
saičių šeimos.

1722. Jonikaitė Olga-Aleksandra, Unterlennin- 
gen, Kr. Nurtingen. Litauisčhes Lager, 
ieško brolio Jonikos Stasio.

1723. Linartas Juozas, Stuttgart, Luisenstr 2, 
Baltic Camp, ieško brolio Linarto Ed
vardo.

Lietuviai, gyvenantieji Rebdorfo stovykloje: 
(13a) Rebdorf b. Eichstitt (Bay.), ieško:

1724. Matijošaitis Stepas — Karaliūtės Irenos 
ir Bielskų Vinco ir Juozo.

1725. Stropienė Aniceta — giminių ir pažį
stamų

1726. Jankus Kazys — sūnaus Jankaus Vik
toro.

1727. Švitra Zigmas — sesers Bobelienės An- 
toninos su šeima.

1728. Valskienė Kazimiera — sūnaus Bučin
sko Juozo ir jo žmonos Bužinskienės Pe
tronėlės. brolio Bužinsko Jono ir žmonos 
Bužinskienės Bronės.

1729. Paluliš Jonas, Geesthacht, DP Camp 4, 
Spakenberg I, ieško sūnaus Palulio Jono.

1730. Snarskis Albinas. Watenstedt (Braun
schweig), Litauisčhes Lager, ieško Snar- 
skytės Stefanijos, d. Stepo.

1731. Kurouskas Romualdas, Watenstedt ūb. 
Braunschweig, Litauisčhes Lager, ieško 
Vcnclausko Stasio, buv. muit. vald.

1782. Račius Juozas, Dillingen/D., Litauisčhes 
Lager, ieško tėvų Račių Pijaus ir Vero
nikos, taip pat draugų bei pažįstamų.

1733. Rusienė Marija, Augsburg-Hochfeld, DP 
Baltic Camp, ieško savo vyro Rūsio 
Juozo.

1734. Orakauskienė Albina, Mūnchen, Lohen- 
grinstr. 1, Litauisčhes Lager, ieško Gra
kausko Stasio.

1375. Monkevičius Feliksas ieško sesers Ta
mašauskienės Jadvygos. Atsiliepti: Dap
kienė Kazimiera, Hanau a. M., Litaui- 
sches Lager.

1736. Macaitis Simas, Bamberg, Solokistr. 12, 
DP Camp Nr. 6, ieško sūnų Macaičių 
Juozo ir Simo.

1737. Večerskienė Elena, Bamberg. Solokistr.
12, DP Camp Nr. 6, Litauisčhes Lager, 
ieško savo vyro Večerskio Juozo.

1738. Dunda Benius, Mūnchen, Lohengrinstr., 
DP Camp, ieško savo žmonos Dundienės.

1739. Jurkšaitienės Filiomena, Mūnchen, Lo- 
hengrinstr., DP Camp, ieško dukters 
Jurkšaitytės Teodoros.

1740. Stankevičius Pranas, (16) Hanau a. M., 
Litauisčhes Lager, ieško dukters Stan
kevičienės Onos, pask. metu gyvenusios 
Briuselyje, Rakauskaičių Onos ir Ane
lės ir Rakausko Juozo dukterų.

1741. Gerniauskas Bronius, (24) Tolk. Kreis 
Schleswig, Litauisčhes Lager, ieško švo- 
gerio Drižio Jono.

1742. Žemaitis Vladas, (24) Tolk, Kr. Schles
wig, Litauisčhes Lager, ieško brolio že
maičio Petro.

1743. Ambrazaitis Pranas, Osterode (Harz), 
DP Camp „Heber", ieško sūnaus Am
brazaičio Prano.

1744. Langevičius Pranas, Osterode (Harz), 
DP Camp „Heber“, ieško žmonos Lange- 
vičienės Anastazijos ir dukrelės Gra
žinos.

1745. Svinkūnas Karoliš, Borghorst, DP Camp. 
Litauisčhes Lager, ieško Balcvlčiaus 
Stasio.

1746. Sartnerienė Lidija, Lebenstedt (Braun
schweig), Lichtenbergstr. 18, Abschn. 5, 
ieško savo vyro Sartncrio Jurgio ir bro
lio Glaso Gustavo.

Padėka
Mus ištikusio liūdesio valandoje, š. m. 

rugpiūčio 16 d. staigiai ir netikėtai mirus mūsų 
brangiam vyrui-broliui

a. a. Petrui SAMAUSKUI, 
mus užjautusiems, padėjusioms ir pagelbėju- 
siems a. a. Velionies palaikus š. m. rugpiūčio 
18 d. iškilmingai palaidoti Dilingeno katalikų 
kapinėse — Dilingeno lietuvių kolonijos gy
ventojams nuoširdžiai dėkojame. Mūsų ypa
tinga padėka — vietos L. T. B. Komitetui su 
jo pirmininku p. V. Donėia. vietos katalikų 
parapijos klebonui kun. Br. Dagiliui su kitais 
laidotuvėse dalyvavusiais kunigas ir Dilingeno 
lietuvių stovyklos IV-jo bloko gyventojams.

Rozalija SAMAUSKIENĖ, 
Antanas SAMAUS KAS ir Stasys BAUŽAS.

Pranešimai
Kolegos Mokytojai

Dalis mūsų moksleivių išvykdami iš Lie
tuvos arba visai nepasiėmė išeito mokslo do
kumentų arba juos prarado karo metu. Da
bar tie jaunuoliai kreipiasi ; mane ir nori 
gauti pažymėjimus, kad galėtų tęsti studijas. 
Sutinkami sunkumai: aš neturiu kai kurių 
mokyklų mokytojų dabar gyvenančių Vaka
rinėje Vokietijoje, adresų Tos mokyklos se
kančios: 1) Kauno IV-ji gimnazija, 2) Utenos 
gimnazija, 3) Rokiškio gimnazija, 4) Kėdai
nių gimnazija, 5) Anykščių gimnazija, 6) Pa
svalio gimnazija, 7) Krėtingos gimnazija, 8) 
Linkuvos gimnazija, 9) Kauno Sv. Kazimiero 
S.K. gimnazija, 10) Šiaulių Mokytojų Semi
narija, 11) Šiaulių Suaugusių Vidurinė mo
kykla (gimnazija), 12) Aukštesnioji Kultūr- 
technikų mokykla Kėdainiuose, 13) Aukšte
snioji Miškų mokykla Alytuje, 14) Kauno 
Aukštesnioji Technikos mokykla.

Šių mokyklų buvę p. p. direktoriai, vice- 
direktoriai ir mokytojai malonėkite pranešti 
savo dabartinį adresą, kad aš galėčiau pas 
Jus patikrinti suteikiamas Jūsų buvusių mo
kinių žinias, kad jiems dėl dokumentų netu
rėjimo netektų nutraukti mokslo

Rašykite adresu: Krikščiūnas Matas, (21) 
Detmold (Lippe), Wittjestr. 14.

M. Krikščiūnas, 
e švietimo Įgaliotinis

Anglų Zonoje

Spaudos Daruuotojų Sambūris „BALTI* 
J A“ įsikūrimo metinių proga sveikindamas 
gerb. rėmėjus, platintojus ir skaitytojus, dė
koja už bendradarbiavimą ir tikisi, jog ir to
liau nuoširdūs lietuviški ryšiai nenutruks.

Neustadt’as, 1946. VIII. 11.
BALTIJA

„Svetimoj Padangėj“
Išėjo iš spaudos Wilrzburgo Lietuvių sto

vyklos metraštis „Svetimoj Padangėj“. 124 
psL, 75 nuotraukos, dydis 21X29.5 cm. Kaina 
27 RM. (Platintojams 25 RM.). Metraštį gali
ma gauti: (13a) Wūrzburg 7, Nord-Kaseme, 
Redakcija.

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 pus!., kaina 6 RM. Platin
tojams daroma 1 RM nuolaida nuo kiekvieno 
egzemplioriaus. Pelnas skiriamas Komitetui 
ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus naudai.

Užsakymus ir pinigus siųsti adresu: Ro
senheim (Obb.), Litauisčhes Lager, Pichl- 
mayrstr. 21.

Rosenheimo Apylinkės Komitetas

Praneša žmonai, giminėms ir pažįsta
miems, kad Paulias-Jonas JUKAUSKAS žuvo 
per bombardavimą Vienoje 1945 m. balan
džio 8 d. Ričardas JUKAUSKAS

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
SARONAS Geislingene

S. m. liepos 14 d. Kempteno ŠARŪNAS, 
kaip reprezentacinis mūsų krepšinio viene
tas, buvo pakviestas ir lankėsi Geislingene, 
kur buvo vietos Estų reprezentacinės krepši
nio komandos YMCA svečias. Draugiškos 
dviejų reprezentantų (estų — ir lietuvių) 
rungtynės buvo laukiamos su didžiausiu su
sidomėjimu. Tatai visiškai pateisino ir rung
tynių eiga. Jas stebėjo per 1500 žiūrovų.

Estams teisėjams komandos prisistatė: ŠA
IPŪNAS — Puzinauskas, Andrulis III, Nor
kus I, Norkus II. Mackevičius, Varkala ir Du- 
liūnas. Estų YMCA — Alt, Harma, Paa Rii- 
sik, Waltmann, Pilli. Leima, Rae ir Lepik.

Nuo pat pirmos žaidimo minutės estai pa
diktuoja didelę spartą ir gan aštrų žaidimą. 
Atrodė, kad šarūniečiams teks gerai pasi
tempti, kad tinkamai atstovautų lietuvius, 
krepšinio meisterius. Tačiau kempteniškiai, 
būdami žymiai geresni taktiškai, techniškai 
bei kondiclniai, I-jį kėlinį baigė pasekme 
28:14. / ,

Jei pirmame kėlinyje estai kiek ir mėgino 
diktuoti žaidimą bei tinkamiau sugebėjo pasi
priešinti, tai Il-me jiems teko visai supasuoti 
prieš puikų mūsų žaidimą. Il-me kėlinyje 
estai visai išsikvėpė ir šarūniočiai tapo pil
nais aikštės šeimininkais. Pademonstruodami 
puikųjį krepšinio žaidimą, kempteniškiai 
rungtynes baigia gan efektinga pasekme 69:22. 
Taigi ir estai krito krepšinio arenoje, kurių ’ 
klasę tenka skaityti smarkiai kritusia čia išei
vijoje.

Vakare ta pat proga buvo suloštos drau
giškos stalo teniso rungtynės tarp Kempteno 
lietuvių ir Geislingeno estų stovyklų. Rung
tynes pasekme 8:1 laimėjo Kemptenas. Kemp- 
teną atstovavo: Norkus II, Andrulis III ir 
Duliūnas.

Krepšinio turnyras Kemptene
Š. m. liepos 17 d. Dariaus ir Girėno meti

nėms paminėti Kempteno Sporto Skyrius su
rengė krepšinio turnyrą, kurio metu surinktos 
aukos buvo skirtos mūsų karo belaisviams 
šelpti.

Turn jie dalyvavo: Eichštaetas, Kempteno 
ŠARŪNAS, G. S. K. ir Gimnazija. Sporto Sky
riaus vadovui Vengianskui pristačius koman
das, turnyrą atidarė Kempteno Lietuvių Ben
druomenės pirm. p. inž. Pabedinskas. Po ati
darymo kalbos skautukės dalyvius sportinin
kus apdovanojo gėlėmis.

Pirmosios rungtynės tarp Kempteno G. S. 
K. ir Eichštaeto komandų, ypač žaidimo pra
džioje, dėl komandų apylygaus pajėgumo su
darė aštresnės kovos vaizdą ir krepšiai svy
ravo tai vienų tai kitų naudai. Tik antrame 
kėlinyje G. S. K., būdami geresni metikai, ga
lutinai užsitikrino laimėjimą pasekme 47:30 
(24:16).

Antrose rungtynėse susitiko krepšinio „liū
tai“ ŠARŪNAS ir jaunučiai Kempteno Gim
nazijos mokinukai. Kova žinoma buvo per 
daug nelygi, tačiau jaunieji moksleiviai gar
bingai sukovojo iki galo, baigdami rungtynes 
pasekme 48:19 (22:6).

Finale susitiko nuolatiniai „priešai“ G. S. 
K. ir ŠARŪNAS. Tenka pastebėti, kad šias 
rungtynes G. S. K. sukovojo labai ambicingai 
ir buvo kietas riešutas šarūniečiams, tačiau 
ir šį kartą, kaip visuomet, teko supasuoti. 
ŠARŪNAS laimėjo pasekme 35:15 (13:5). Tur
nyro nugalėtoju išėjo ŠARŪNAS, Il-je vie
toje liko G. S. K., o III ir IV vietomis pasida
lijo Eichštaetas ir Gimnazija.

Komandoms atstovavo: ŠARŪNAS — Pu
zinauskas, Norkus I, Norkus II, Duliūnas, An
drulis III, Bagdonas, Mackevičius ir Varkala; 
G. S. K. — Panavas, Krutulis, Racevičius, 
Sventiekas ir Makauskas; Eichštaetas — But
vilą, Daukša, Ramanauskas, Žvirgždys, Kiki- 
ls ir Siemaška; Gimnazija — Ringys, Šlepe
tys, Murauskas, Pabedinskas, Gilys ir Klimas.

RAŠTUTIS Martynas, gyv. Gunzcnhau- 
sen’e, Marktplatz 13/15 (pas Gudaitį) ieško 
RASTUTIENES Idos.

MACKEVIČIUS Vytautas, gyv. Dillingen- 
Do.. Litauisčhes Lagcr, ieško savo sūnaus 
MACKEVIČIUS Vaclovo, gyv. dabar britų zo
noje. Turintieji apie jį žinių prašomi atsi
liepti.

Pranešama Gerb. Gimnazijų Mokytojų ži
niai, kad vra baigiama spausdinti kun. Br. 
Zdanavičiaus „LOTYNU KALBOS GRAMA
TIKA IR SINTAKSE“ — pritaikyta gimna
zijoms.

Vadovėlis bus sukrautas pas autorių: 
(21) L a h d e ' Weser, Kr. Minden, DP Camp 3.

Š. m. liepos mėn. 19 d. Bayreuth’e, UNR- 
RA-os ligoninėje, mirė lagerio Camp „Mack“ 
gyventojas Adomas GULBINAS, gimęs 
1910. VII. 22, paskutiniu laiku gyvenęs Kazlų- 
Rūdoje, Marijampolės, apskr. Įpėdiniai gali 
pareikšti savo teises į palikimą per 6 mėn. nuo 
šio skelbimo dienos.

Prašoma kitus laikraščius šį skelbimą per
sispausdinti.

Dilingeno lietuviai — Lauingeno 
latviai

S. m. rugpiūčio 6 d. Dilingeno lietuvių sto- 
vykioje viešėjo kaimynistėje gyveną Lauin
geno latvių tinklininkai bei krepšininkai. Abe
jas rungtynes laimėjo dilingiečiai lietuviai: 
tinklinį 2:0 (15:8) (15:13) ir krepšinį 64:21 
(22:14). Dilingiečiai krepšininkai, kurie dabar
tiniu metu yra Kempteno „Šarūno“ krepši
ninko ir buv. mūsų valstybinės krepšinio rink
tinės žaidėjo Vyt. Norkaus treniruojami, jau 
yra padarę pažangą ir šias rungtynes laimėjo 
gana lengvai. Komandose žaidė ir įmetė krep
šių: Dilingenas — Norkus I 6, Anaitis 10, 
Brinkmanas 8, Tamoliūnas 12, Siemaška 0, 
Radavičius 0, Stankus 0, Kurauskas 10; Lauin
geno latviai — Ozolinš 0, Resnais 0, Beržini 
11, Geide 4, Leikarts 0, Bucholts 6.

Lietuvių šachmatininkų sąjunga 
anglų zonoje

S. m, liepos 20 d. lietuvių šachmatininkai, 
suvažiavę į Blombcrgą (Lippe) įkūrė Lietuvių 
šachmatininkų anglų zonoje sąjungą. Sąjun
gos pirmininku išrinktas Jonas Matulionis 
(Blombergas), vicepirmininkas K. Stalioraitis 
(Grevenas), reikalų vedėjas K. Škėma (Blom
bergas), kasininkas A. Dičpetris (Blombergas) 
ir narys J. Repečka (Meerbekas).

Kadangi amerikiečių zonos šachmatinin
kai dar nėra susiorganizavę, tai įsteigtoji 
šachmatininku sąjungą reprezentuoja visos 
Vokietijos lietuvius šachmatininkus.

laikinoji šachmatininkų sąjungos būstinė 
— Blombergas.

Rengiama Malnfrankų Apygardos 
sporto šventė

š. m. rugpiūčio 31 — rugsėjo 1 d. Schwein- 
furto lietuvių stovykloje rengiama plataus 
masto sporto šventė. Į šventę pakviesti ir pa
sižadėjo dalyvauti Mainlrankų Apygardos sep
tynių stovyklų įvairių šakų sporto komandos 
ir pavieniai sportininkai.

Šventės metu bus: krepšinio, tinklinio, sta
lo teniso, rutulio metimo, šuolių į aukštį ir 
tolį, bėgimo ir kitos sporto rungtynės bei spor
tiniai žaidimai.

Maloniai kviečiame lietuviškąją visuome
nę, sporto komandas ir pavienius sportininkus 
aktyviai prisidėti ir dalyvauti sporto šventėje, 
nes tik sveikame kūne — sveika siela.

* L.T.B. Malnfrankų Apygardos Komitetas

Kitos žinios
• Dabartiniu metu vienu populiariausių 
Prancūzijos futbolininkų yra marokietis Lar- 
bi Ben Barek. kuris savo virtuozišku futbolo 
žaidimu sutraukia į stadioną tūkstančius žiū
rovų. Jo tėvas buvo Casablankoje laivų re
monto dirbtuvėse paprastu darbininku, tai ir 
sūnus pirmuosius žingsnius futbolo žaidime 
pradėjo marokiečių dykumoje. Jis pats sa
kosi, kad ligi 14 m amžiaus futbolą žaidęs 
basas ir per tai įgijęs tokį nuostabų sviedinio 
valdymo meną, smūgio tikslumą Ir tvirtumą.

Neseniai per tas garsiąsias Prancūzija — 
Anglija tarpvalstybines futbolo rungtynes, ku
rias laimėjo Prancūzija 2:1, su juo įvyko įdo
mus ir net ligi sportinių santykių nutraukimo 
siekiąs įvykis. O buvo taip. Kada prancūzai 
įtnušė pirmą įvartį anglams, anglų vartininkas 
pastebėjo gilų ir ironingą Ben Barako nusi
lenkimą. Prancūzams įmušus antrą įvartį, pa
sikartojo tas pats ir anglų vartininkas galuti
nai įsiuto. Praleisti du įvarčius ir būti dar 
išjuoktam — tai jau perdaug. Pasiskundė sa
vo komandos vadovui, o šis skundą perdavė 
prancūzų komandos vadovui ir pagaliau buvo 
iškviestas pasiaiškinti pats Ben Barokas. Pasi
rodo, jis visiškai nekaltas, nes nuo mažens 
buvo papratęs, mahometonu papročiu, jo ko
mandai įmušus įvartį, padaryti gilų nusilen
kimą Mekos link. Anglų vartininkas nežino
jo, kad jis kaip tik stovėjo vartuose Mekos 
linkme
• Sovietų Sąjungos futbolo rinktinė tarp
valstybinėse futbolo rungtynėse, kurios ivyko 
Helsinkyje su Suomija, laimėjo 4:0.
• Italijos futbolo pirmenybėse FC Turin lai
mėjo Juventus 1:0 ir pirmenybėse pirmauja.
• Jugoslavų futbolo vienuolikė „Partizanas“ 
viešėjo Lenkijoje, kur iš žaistų penkių rung
tynių laimėjo visas bendru įvarčių santykiu 
31:6.

Išeina kartą savaitėje, ketvirtadieni
Dillingen a. d. D„ Lietuvių Stovykla 
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Kodėl nėra Lietuvos...
(Pradžia 1 pusi.) 

sprogsta iš vidaus arba jos kitoms pradeda 
nebepakenčiamai kliūti. Tatai ir iššaukia 
„apkarpymo“ operacijas. Pavyzdžių daug 
ieškoti nereikia: jų buvo ir seniau ir dar visai 
neseniai. Jie visi paremia vieną pagrindini 
dalyką ir, būtent, tai, kad mažųjų tautų prari
jimas į sveikatą dar niekam neišėjo, tuo labiau 
jis negali išeiti dabartiniame demokratiniame 
pasaulyje.

Dabar pasaulį ruošiasi valdyti ne kuri viena 
valstybė, bet du aiškiai išsikristalizavę, prie
šingi blokai: rytai ir vakarai. Tų blokų vadovų 
yra visai skirtinga pažiūra į kitas tautas, 
kurios norima į traukti į savo bloką. Vakarai 
ima demokratišką, abišalio pasitikėjimo ir 
laisvo bendradarbiavimo liniją. Tiek Anglija 
tiek Amerika eina prie nepriklausomų, bet 
draugiškų valstybių bloko. Rytai linksta į 
griežto inkorporavimo liniją. Katras blokas bus 
patrauklesnis ir laimės simpatijas — abejoti 
netenka-. ’

Žinoma, kova gali užsitęsti. Dar gali tekti 
daug žiaurumų pakelti pavergta j ai Lietuvai. 
Daug pažeminimo ir klaikių momentų pergy
vens lietuviai ir ištrėmime - čia, Vokietijoje. 
Ar gi retai mes Vokietijoje net ir iš savo 
globėjų pusės išgirstame „komplimentus“, esą, 
jūs buvote pronaciai. Už tai mes savo globėjų 
nekaltinam ir kaltinti negalime. Jie suklai
dinami. Jie, būdami aukštos moralės demo
kratai, nepažįsta ti| šmeižtų metodų, kuriuos 
vartoja užkietėję naciai, dabar laikinai nekal
tais avinėliais apsimetę. Jie ne visada suspėja 
kritiškai įvertinti tas „žinias“, kurias nema
tomai apie lietuvius paskleidžia tie rytų agen
tai, kurių slaptu tinklu amerikiečių zonoje jau 
rimtai susirūpino pačių amerikiečių policija 
(žiūr. „Stars and Stripes“ pranešimą apie

Įvairios žinios
Pasaulinė kronika

• Laukiama naujos sąjungos tarp Britanijos 
ir Egipto. Paskutiniu metu mirties taške atsi
dūręs pasitarimas pradeda judėti ir laukiama 
gerų rezultatų.

Britai esą pasiruošę ištraukti savo kariuo
menę iš Kairo į Sueco sritį dar šį rudenį.
• Raketų siuntimas per Švedijos teritoriją 
sudumino JAValstybes. Neoficialiais šaltiniais 
iš Vašingtono nurodoma, jog šios bandomosios 
raketos siunčiamos iš Rusijos kontroliuojamų 
sričių.
• JAV kariuomenė išradusi naują ginklą, 
vadinamą „Gapa“, kuris būsiąs geriausias 
ginklas prieš didelio greičio ir aukšto skridimo 
ginklą busimajame kare.
© Per pirmąsias rugpiūčio 10 dienų j Vieną 
atvyko 15.000 žydų. Normaliai atvykdavo per 
mėnesį apie 2000. 90% atvyksta iš Lenkijos, 
mažiau iš Rusijos ir kitų kraštų. Jie at
važiuoja traukiniais, gerai suorganizuotomis 
grupėmis, su paskirtais vadais, kurie pareiškiu, 
jog jie bėgą nuo teroro ir didėjančių pogromų.
• Į Paryžių taikos konferencijon atvyksta 
JAV senatoriai — Tom Connally ir Arthur 
Vandenberg. Jie bus Byrnes patarėjais kon
ferencijoje.
• Laivai su žydais išplaukia iš Juodųjų jūrų 
uostų Rumunijos teritorijoje. Dėl to Britanija 
buvo pasiuntusi Rumunijos vyriausybei notą, 
šis žydų gabenimas per Rumunijos uostą, 
anglų teigimu, nesąs be Sovietų Sąjungos 
sutikimo.
• Italijos komunistų vadas Togliatti atvyko 
t Paryžių pasimatyti su Molotovu, kad galėtų 
gauti nurodymų, kaip laikytis Italijos teritori
jos klausimu.
• Tito karininkas esąs paprašytas JAV ka
rininko išvykti iš Triesto.
• JAV sausumos kariuomenės vadas gen. 
Jacob L. Devers vienoje neseniai pasakytoje 
koledže kalboje pareiškė, kad JAV privalan
čios turėti kariuomenę tokio galingumo ir 
veiklumo, kad ji galėtų atlikti bet kurią jai 
uždėtą misiją.
• JAV diplomatams pakeliamas atlyginimas 
Iki 25.000 dolerių metams, atsižvelgiant į 
užimamą vietą.
• Dr. Kari Geiler, ministeris pirmininkas 
JAV zonoje — Gross Hesen, ir dr. R. Paul, 
Tiuringijos — rusų zonoje — prezidentas, 
išleido bendrą deklaraciją, kad Vokietijos ūkis 
galės būti atstatytas tik sujungus visas ke
turias zonas. Iš tokio pareiškimo spėjama, 
jog ir rusai bus linkę eiti Vokietijos ūkio vie
ningumo kryptimi.
• Rusai dar nepasisakė ar jie sutinka kal
bėtis dėl Japonijos reparacijų, nes jie jau 
išvežė daug dalykų iš Mandžūrijos. Visi kiti 
10 kraštų atstovai pareiškė sutikimą su JAV 
pianu.
• Irano ambasadorius Ala pareiškė, kad ru
sai koncentruoja masinę kariuomenę ties .visa 
Šiaurine Irano siena. Esą sutraukta 15 — 25 
divizijos.
• Rugpiūčio 9 d. du jugoslavu naikintuvai 
numušė amerikiečių transporto lėktuvą, kuris 
skridęs reguliariai iš Vienos į Italiją.
• Galimas daiktas, kad gen. Sir Frederick 
Morganas pasitrauksiąs iš UNRRA-os veiklos.
• Dauguma Azerbeidžano karių dalinių 
nešioja rusų raudon. armijos uniformas. „The 
Stars and Stripes“ įdėta kario nuotrauka su 
rusų uniforrAa — miline, kepure ir automatu. 

atidengtą didelį Sov. Rusijos špionažo tinklą 
Vokietijoje).

Apskritai paėmus, musų tauta, lietuviai, 
gali nuošidžiai džiaugtis, kad mūsų daug yra 
amerikiečių zonoje, o pagrindinai daug — 
pačioje Amerikoje. Amerikietis ne tik for
maliai, bet ir vidujiniai gilus demokratas. Jis 
už teisybės pasakymą nepyksta ir už tai vėliau 
iš pasalų nekanda. Šituo atveju gal kaip tik 
mes patys kiek esame apsileidę. Tikrai per 
mažai išnaudojame progą nušviesti amerikie
čiams mūsų tikrąją padėtį. Dažniausiai tik 
„atsispiriame", kai mūsų nematomas priešas 
mus jau puola ir puola neretai amerikiečių 
lūpomis ar per jų spaudą. Tada išsiaiškinimą! 
užima daugiau laiko ir, savaime suprantama, 
tokiais atvejąs, ar tai kieno nors prestižo su
metimais ar dėl dėl kitų nepatogumų, gali 
nukentėti ne tik pavienis, bet neretai ir ben
dras lietuvių reikalas.

Tad mes, lietuviai amerikiečių zonoje, 
sekime Amerikos lietuvių pavyzdį ir Lietuvos 
reikalą rimtai bei sąmoningai aiškinkime ir 
kelkime kiekviena proga. Tatai ypač reikia 
daryti Paryžiaus taikos konferencijos proga. 
Mes patys, drauge su visais padoriaisiais pa
saulio11 žmonėmis, turime kuo tik galėdami 
prisidėti prie to, kad Luksemburgo Rūmai ne 
taptų mažųjų tautų pavergimo sinonimu, bet 
nušvistų tokia pat laisvės šviesa, kaip spindėjo 
1919 metais Versaillio Rūmai.

Supraskime, kad Vilsono, Roosewel- 
to ir Trumano Amerika neleis Luksembur
go Rūmams virsti gyvųjų tautų prekybos 
birža, neleis įamžinti neteisybę ten, kur pa
sauliui lemta sukurti taikos ir-teisybės rūmą. 
Ten yra ir Lietuvos vieta. Tikėkime, kad ne
beteks ilgai klausti, kodėl ten nėra Lietuvos. 
Tikėkimės, bet kartu ir siekime to, dirbkime 
tam. Pranas-Eduardas Gilius

• JAV 12-ji flotilija atvyko į Portugalijos 
uostą.
• „Pravda“ praneša, kad esą sumobilizuota 
jau 434.000 jaunimo į darbo rezervus.
• Britų išleistoje brošiūroje, kuri išdalyta 
atvykusioms šeimoms į Berlyną pas savo vy
rus, sakoma, kad moterys nei su vyrais nei 
be jų neitų į rusų zoną, nes gali būti areštuo
tos.
• Rusai savo ir amerikiečių zonų pasienyje 
stato aukštus bokštus, kad galėtų sekti, kas 
dedasi šioje pusėje.
• Irano ambasadorius Hussein Ala pareiškė 
jog jis esąs gavęs pranešimą apie tai, kati ru
sai koncentruoja kariuomenę Kaukaze, Irano 
šiaurėje. Nurodoma, jog kariuomenės koncen
travimas turįs tikslą pasipriešinti „britų spau
dimui“ Irano pietuose ar padaryti spaudimą 
Turkijai del Dardanelų.

Garsus pasaulinio masto rašytojas anglas 
H. G. Wells mirė Londone rugpiūčio 13 d., ei
damas 79 metus. Wellsas, kaip ir kiti du — 
G. Bernard Shaw ir R. Kipling, buvo vienas 
iš „trijų didžiųjų“ moderniškosios literatūros 
atstovų. Jis parašė 50 knygų — politinės eko
nomijos, sociologijos ir beletristikos (romanų). 
Jis troško ir svajojo apie universalinę taiką 
pasaulyje, bet jos sulaukti jam nepasisekė.

Sovietai nenori Airijos ir 
Transjordanijos priimti Į JTautas

Naujorkas, rugpiūčio 13 d. Airija ir Trans- 
jordanija yra įteikusios prašymus, kad jos 
būtų priimtos nariais į Jungtinių Tautų šeimą. 
Sovietų delegacijos narys Al. Kronlnikovas pa
sipriešino priėmimui, nors ir nenurodydamas 
priežasčių, kai tuo tarpu visi kiti nariai pa
rėmė Airijos prašymą. Tik dėl Transjordani
jos priėmimo nepareiškė savo nusistatymo 
Australija, JAV ir Lenkija.

Australijos atstovas nurodė, jog jis pasiūly
siąs pasiųsti Transjordanijai papildomą už
klausimą, kaip tai buvo priimta pasiųsti Al
banijai ir Išorinei Mongolijai. Kitų prašymai
— Islandijos, Siamo, Švedijos ir Portugalijos
— dar tebesvarstomi. Sovietai taip pat prie
šinasi Portugalijos priėmimui, nors JAV ir 
Britanija Portugalijos pageidavimą palaikė, 
nes ji davė bazę Azorų salose. Afganistano 
priėmimą remia JAV, bet pasaulinis žydų 
kongresas yra paprašęs JTautas Afganistano 
nepriimti, nes dabartinis rėžimas tenai esąs 
nepalankus žydams. Rėžimas esąs paremtas 
teroru, kuris nukreiptas prieš 5.000 žydų.

Kalbos apie vaikų dingimą
AP iš Berlyno praneša, kad rusų vadas 

Berlyno sektoriuje, gen. Aleks. Kotikovas, 
mėgino užgniaužti paskelbtą pasakojimą ame
rikiečių, britų ir prancūzų zonose apie vaikų 
dingimą.

Amerikiečių leistas laikraštis „Tagesspie
gel“ ir britų leistas „Telegraf“ -pranešė, kad 
apie Brandenburgą kaimų gatvėse dingsta 10 
metų vaikai ir vežami į stovyklas, kuriose 
jiems perteikiama komunistų filosofijos.

Vienas atsakingas vokiečių pareigūnas 
esąs nuomonės, kad tai toli siekiąs tikslas — 
sovietizuoti Vokietiją.

Kotikovas buvo paprašęs Amerikos sek
toriaus Berlyne vadą gen. majorą F. A. Kea- 
tingą, kad jis sulaikytų laikraščio platinimą 
ir konfiskuotų tą laidą. Ši* prašymas buvo

gautas valandai praslinkus po laikraščio išė
jimo į gatvę. Rusai savo sektoriuje su vo
kiečių policija dėjo pastangas sulaikyti tą 
laikraštį, bet buvę sulaikyti tik šeši egzem
plioriai.

12 karo laivų Europos vandenyse 
AP iš Vašingtono praneša, kad JAV 12 karo 
laivų — 1 lėktuvnešis, 4 kreiseriai ir 7 nai
kintuvai — yra Europos vandenyse. 2 krei
seriai ir 2 naikintuvai yra Triesto uoste, nes 
čia vis dar nėra ramu. Šie laivai priklauso 
sausumos kariuomenės vadovybei, kad esant 
reikalui jie padėtų sausumos kariuomenei. 
Kiti laivai vieši Anglijoje. Be to, naujasis 
lėktuvnešis Franklin Delano Roosewelt vyk
sta į Viduržemio jūrą.

Prieštaravimai
„Herald Tribūne“ rašo, jog Amerikos ir 

Britanijos karinės įstaigos yra pareiškusios 
tai, kad DP stovyklose UNRRA-os priedan
goje esą sovietų NKVD agentų, kurie kelia 
sunkumus tarp vokiečių ir DP. Be to, tie pa
tys šaltiniai nurodo, jog jei ir toliau UNRRA 
globosianti DP ar juos perims tarptautinė pa
bėgėlių organizacija, tai Vakarų okupacinėms 
pajėgoms susidarysianti politinė grėsmė. Ša
lia NKVD veiklos, veikianti slapta juodoji rin
ka Įnilijoninėmis sumomis.

Šie rimtų karinių šaltinių pareiškimai 
nušviečia, kas dedasi kai kurių tautybių DP 
stovyklose.

Tuo tarpu La Guardia, vyriausias UNRRA- 
os direktorius Ženevos konferencijoje pareiš
kė, kad DP globa turi būti tęsiama tarptauti
niu pagrindu. Jei DP problema nebūsianti 
spredžiama tarptautiniu pagrindu, galėsiąs 
kilti pavojus, nes susidarysią „naujos fašisti
nės organizacijos Vokietijoje branduoliai!“

Kaip matome, karinės įstaigos nurodo, jog 
DP stovyklose prisiglaudžia sovietų NKVD 
agentai, o La Guardia nurodo, jog gali „fa
šistai“ susikurti. Sovietų atstovas taip pat pa
laikė La Guardia pažiūrą, kad DP nebūtų pa
vesti karinėms įstaigoms globoti.

JAV numato Įsileisti daugiau 
pabėgėlių

Trumanas pareiškė, jog jis palankiai žiū
rėtų į tokį įstatymą, kuris leistų pabėgėliams 
atvykti į JAValstybes. Kongreso narių grupė, 
kuri dar buvo pasilikusi Vašingtone, prana
šaujanti, jog kongresas, gal būt, ir sutiktų pa
kelti kvota iki 50.000 per metus, įskaitant ir 
žydus. Tačiau toji kvota negalinti prašokti 
nustatytos metinės 150.000 kvotos.

Nežiūrint šių gražių sugestijų, greitam įva
žiavimui į JAValstybes nereikia dėti daug vil
čių, nes šio įstatymo svarstymas, jei toks bū
tų patiektas, galėtų būti tik 1947 m. sausio 
20 d., kada susirinks kongresas, jei nebus su
šaukta speciali sesija.

Karo gali būti išvengta, bet 
apsigynimas vis dar reikalingas 
Gen. Dwight D. Eisenhoweris, kuris vado

vavo sąjungininkų armijoms, nugalėjusioms 
fašizmą ir nacizmą, pareiškė spaudos atsto
vams rugpiūčio 9 d., jog jis netikįs, kad ka
ras nėra neišvengiamas, bet laisvę mylinčios 
tautos negalinčios apleisti savo gynybos tol, 
kol pasaulio organizacija neperims į. savo ran
kas taikos palaikymo.

Gen. Eisenhoweris pasekė, kad pasaulis 
kito karo neperneštų. „Bet mes turime iškelti 
realybę“, sako jis. „Nė vienas kraštas, kuris 
myli laisvę ir nepriklausomybę, negali ap
leisti savo saugumo ir apsigynimo“.

„Jei pasaulis veda kovą dėl taikos, mes 
negalime iš anksto tvirtinti, jog mes turime 
vėl kariauti; kova dėl taikos pasaulį labai 
vargina“.

Toliau jis pridūrė: „Aš esu karys ir mano 
krašto kariai nesimaišys nei į vidaus nei į 
užsienio politiką“.

Rusija nepranešus! Japonijos norų
AP iš Tokio praneša, kad adm. Keisuke 

Okada, svarbiausia kapituliacijoje figūra, pa
reiškė, jog Sovietų įstaigos žinojusios jau prieš 
6 mėnesius prieš įstosiant Rusijai į karą prieš 
Japonus Japonijos norus kapituliuoti, bet Ru
sija šių norų — „prašymo“ neperdavusi Są
jungininkams.

„Taika galėjusi būti keliais mėnesiais ank
sčiau, jei Rusija būtų laiku perdavusi Japonų 
prašymą“, pareiškė admirolas.

Vokiečių jaunimas SSSR zonoje 
apmokomas

Londono liberalų vakarinis laikraštis 
„Star“ komentuoja pranešimą apie tai, kaip 
rusai Brandenburgo provincijoje vokiečių 
jaunimą yra paėmę „perauklėjimui“ ir kad 
tokia akcija, sako laikraščio vedamasis, „su
krėtusi britų mintis“.

Pranešime iš Berlyno sakoma, kad tūk
stančiai jaunimo esą atimti iš tėvų ir kad jų 
motinos įteikusios protestą Tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui.

Motinos sakančios, jog jų vaikai esą su
rinkti į būrius ir marširuoją. Rusai, sakoma, 
tą apmokymą apibūdiną kaip „naują gyveni
mo filosofiją“.

„The Star“ rašo: „Sis vaikų atskyrimas 
nuo tėvų paverčia sąjungininkų deklaruotus 
principus ir tikslus niekingais. Pagrindinis 
vokiečių perauklėjimas reikalauja atstatyti, 
bet ne sunaikinti namų gyvenimą, kurį na
ciai buvo sugriovę ir iškreipę“.

Palestinos problema '
Nors daug darbo buvo atlikta studijuojant 

Palestinos ir žydų tremtinių įkurdinimo klau
simą, tačiau dabar atsidūrė kitokioje plotmė
je. Anglai oficialiai paskelbė, kad jie jokio 
nelegalaus žydų įvažiavimo į Palestiną neto
leruos ir kad sugauti nelegalūs emigrantai 
būsią siunčiami į Cyprus ir ten uždaromi į 
stovyklas, kol paaiškėsią jų ateities likimas. 
Jau dabar laivas su žydais saugomas kariško 
laivo Haifos uoste ir kiti laivai atgabenami 
ten pat.

Panašių priemonių imasi’ir JAValstybes. 
Gen. J. T. McNarney, vyriausias pajėgų vadas 
Europoje pareiškė, jog „jokiam organizuotam 
pabėgėlių įvažiavimui į amerikiečių zoną ne
bus leista“. Dėl tos pačios priežasties buvęs 
vienas traukinys su 700 DP lenkų grąžintas 
prie amerikiečių-britų zonos sienos.

Šeiminės negerovės
(Pradžia 1 pusi.)

Nesunku suprasti, kad kolektyvinis gyve
nimas, kurį esame priversti gyventi, turi tei
giamos įtakos^tik tiems, kurie mato ir gali 
matyti savo blogumus, kurie pajėgia būti san
tūrūs ir gali save sutvardyti. Tačiau nesit- 
vardantiems šis gyvenimas neina į sveikatą. 
Nesusivaldantį vyrą ar nesusivaldančią žmo
ną, pilnus kapryzų ir išsišokimų, stačiokus ir 
užgaulius labai lengva palyginti su tais, kurie 
moka ir gali be didelių prisivertimų save 
sutvardyti, kurie nepameta takto ir moka su
gyventi. Tokiose šeimose, kur yra nesusival- 
dančių, dabartinis kolektyvinis gyvenimas 
griauna pastovumo pamatus ir rengia dirvą 
persiskyrimams. Tas, kuriam tenka gyventi 
su nesūsitvardančiu, pamažu puoselėja mintį, 
kad vis dėlto su kita ar kitu gyvenimas būtų 
malonesnis. O ta mintis laikui bėgant darosi 
vis įkyresnė. Ji pagraužia dvasinius ryšius, 
be kurių gyvenimas šeimoje darosi nepaken
čiamas. Dingsta švelnumas, nepasitenkinimai 
auga ir viena arba kita pusė, o kartais ir abi, 
pradeda nejučiomis dairytis i šonus. Susitin
ka pašaliniai žvilgsniai, atsiranda trauka prie 
kitų. Ir į palankią dirvą pasėta sėkla pradeda 
auginti naują vaisių. .Duetas pradžioje būna 
labai tylus, bet jau harmoningas. Vėliau jis 
suskamba garsiau ir garsiau. Galutinėj išva
doj — skyrimasis ir naujos šeimos lipdymas 
arba slaptas ištikimybės laužymas ir slidūs 
apgaudinėjimų keliai.

Tačiau ryškiausios įtakos į mūsų šeimas 
turi dvasinė būsena, dabartinė dvasinės pu
siausvyros stoka. Padėtis, kurioje mes šiuo 
metu esame, yra giliai pažeidusi mūsų dvasi
nę pusiausvyrą ir žymiai pakeitusi mūsų pa
žiūras į daugelį dalykų. Visi pasidarėme la
bai jautrūs, nervuoti, priekabingi ir įtarinėją. 
Nepagrįstos ambicijos ir nepasitikėjimo ma
nija užvaldė mus.

Ir kaip tik čia, toje dvasinėje būsenoje 
tektų ieškoti mūsų šeimos pamatus griaužian- 
čių kirvarpų. Abipusis nenormalus jautrumas 
ir nervuotumas ryškiausiai atsispindi ne kur 
kitur, kaip tik mūsų šeiminiam gyvenime, ku
riam visą pagrindą duoda dvasinių ryšių pa
stovumas. Seimas riša daugelis saitų, kurie 
gyvybės gauna tik iš vidaus, iš vidinės pu
siausvyros. Kiekvienas šeimos narys greičiau
siai tuos vidinius sutrikimus ir pajunta, pra
džioj gal net ne sąmoningai, bet instinktyviai. 
Ir juo pavojingiausia tada, kai tuos ant osios 
pusės sutrikimus jaučiąs pats taip pat yra 
dvasiškai sutrikęs. Tada vidinių šeimos ryšių 
nykimo procesas vyksta nesulaikomai.

Paprastai sakoma, kad nelaimės arba sti
presni sukrėtimai šeimų negriauna, bet dar 
labiau jas sucementuoja. Bet mes šiuo metu 
esame dar nei laimingi nei nelaimingi. Gy
vename kažkokioj tarpinėj stadijoj ir nežino
me, kuriais keliais, laimės ar nelaimės, teks 
mums rytoj keliauti. Tas padėties netikru
mas, ta tarpinė būsena mus tiesiog kamuoja, 
o mes kamuojame savo artimuosius (abipu
siškai), su kuriais mus ryša šeimos ryšiai.. Ne
tikrumas atėmė pasitikėjimą savimi, savomis 
jėgomis. Tėvynės ilgesys virto nostalgija. Mes 
turime begales klausimų ir jokio atsakymo. 
Bandydami atspėti ateitį, kad ir pačią arti
miausią, mes arba maloniai supamės optimiz
mo bangose arba stačia galva neremia į juo
dą bedugnę. Mūsų kantrybė senka, mūsų ner
vai krinka. Oi greitai mes mokame dabar su
pykti, baisiai užsigauti, tiesiog užsidegti, bet - 
visai nemokame atleisti, nemokame net su
prasti ir pačių artimiausių mums žmonių. Mes 
patys dažnai pasielgiame labai netąktiškai, 
tačiau pastebėję, kad ir menkiausią netaktą 
mūsų atžvilgiu, mes darome toli einančių ir 
nepagrįstų išvadų. Mes pasigendame nuošir
dumo, atvirumo, bet pamiršome, kad patys 
pasidarėme nenuoširdūs ir užsidarę.

Ir norėdami- sumažinti šeimų irimą, norė
dami apsisaugoti nuo persiskyrimų, pirmiau
sia turime pagalvoti apie save pačius,' apie 
savo dvasinės pusiausvyros atstatymą bent 
tiek, kiek tai šiuo momentu yra įmanoma. 
Receptų gali būti įvairiausių, tačiau geriausia 
bus, jei tiek vyrai, tiek moterys daugiau gal-, 
vos apie savo artimuosius ir pasistengs su
prasti, teisingai suprasti, dabartinę jų dvasinę 
būseną. Mums reikia daug jėgų dabartiniams 
dvasiniams sunkumams nugalėti, o tų jėgų te
gali suteikti tik tie iš mūsų artimųjų, kurie 
mus supranta. Vladas Minvydas
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