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Mes priklausome 
savam kraštui

Neviltis tenepražudo mūsų
Žmonės, netekę savo tėvynės, netekę to 

krašto, iš kurio yra išaugę ir su kuriuo yra 
susiję, sakytum, amžinybės ryšiu, ir, palyginti, 
neblogose sąlygose būdami, kažkaip palūžta, 
lyg nebetenka po kojomis pagrindo. Kad ir 
balčiausia būtų svetimame krašte valgoma 
duona, ji nėra tokia gardi, kaip rupioji savo
sios tėvynės duonelė, išaugusi iš savosios 
žemės sulčių ir aplaistyta savųjų tau
tiečių prakaitu. Todėl nestebėtina, kad 
mes šioje žemėje, kur dabar randamės, 
Išbuvę jau pilnus dvejis metus, vis jau
čiamės svetimi, niekaip nepriprantame prie 
esamos padėties prie esamų sąlygų, nesusigy
vename su mus supančia aplinka. Nežiūrint į 
tai, kad nuo praeitų metų pavasario esame 
patekę į diametraliai priešingas, palankesnes 
sąlygas,- negu prieš tai gyvenome, į kurias pa
tekome tuoj po to momento, kai buvome pri
versti palikti savąją tėvynę. Taigi nežiūrint 
Į tai, savosios tėvynės vaizdai tiesiog yra pa
vergę mūsų vaizduotes, ir guldami ir keldami 
mes regime savosios gimtinės gražiuosius vaiz
dus. Neretai mes, apsisupę sapnų skraiste, 
nukeliaujame savojon gimtinėn ir ją tada re
gime tokią pat gražią, kokią palikome, minam 
tuos pačius nuo seno išmintus takelius. Deja, 
Bflgrįžę į tikrovę, pasijuntame čia vėl svetimi, 
nereikalingi ar net kieno tai nekenčiami. O 
veiksnių, kurie prablaivintų mūsų padėti, taip 
ir nematome.

Paskutiniu metu įvykę stovyklose patikri
nimai įstūmė nemažą dalį tautiečių, iygiai to
kių pat nekaltų, kaip ir mes visi, i dar didesnę 
neviltį, nes jie kažkokiu nenatūraliu būdu yra 
atplėšti nuo visos tremtinių masės. Jų reabi
litacijai konkrečios pagalbos taip pat nema
tyt-

Spaudoje paskelbtieji Tremtinių Bendruo
menės Vadovybės nurodymai, kokiu būdu iŠ 
stovyklų pašalintieji gali atgauti D.P. teises, 
praktikoje pasirodė visiškai nereikšmingi: esą, 
jokių naujų patvarkymų nėra ir įstaigos, į ku
rias kreipiamasi, nedaro jokių sprendimų. Ar 
ne per drąsus dalykas viešai skelbti nurody
mus, kurie neturi jokio juridinio pagrindo ir 
tuo pačiu klaidina į neviltį papuolusius tau
tiečius?

Kiekvienas žmogus savo nelaimėje ieško 
Išeities. Ir jis tariasi tą išeitį suradęs, kai ką 
tik ištikusioji jį nelaimė palieka užpakaly, nė 
nepagalvodamas, kad ta tariamoji surastoji 
laimė gali ateityje virsti kelis kartus didesniu 
baubu už esamąją nelaimę. Štai ir šiuo metu 
mūsų nelaimingieji, netekę D.P: teisių tautie
čiai, ieškoję, bet nesuradę pagalbos dėl D.P. 
teisių atgavimo, visu uolumu puolėsi ieškoti 
emigracijos biurų. Ir surado. Vienas biuras 
registruojąs emigrantus Paųamon, kitas — 
Australijon, trečias dar kilr kitur. Viešosios 
okupacinės įstaigos apie jokias emigracines 
kontoras neturinčios žinių, bet vienok tokie 
biurai egzistuoja, ir mūsų tautiečiai į juos 
beveik masiniai plaukia, neklausdami nei apie 
būsimas sąlygas, nei kitų tautiečių sveiko pa
tarimo beklausydami. Tai vis vilties nusto
jusių blaškymasis. O kas sugrąžintų jiems 
prarastą viltį, — taip ir nėra. Per pastaruo
sius šešerius metus mūsų tautiečiai per daug 
visų buvo apgaudinėjami, tad dabar daugelis 
galvoja, kad kitų patarimai, nors išplaukia ir 
iš savų tautiečių, nėra nuoširdūs, kad jie pa-, 
tys savo likimą geriausia nuspręsią. Gi auto
ritetinga pagalba saviems tautiečiams šiame 
reikale yra labai ir labai'reikalinga.

Kol nėra galimybės ir būdo žmonėms grą
žinti viltį, tai nuogai pasakyti — „niekur ne
emigruokite“ — būtų perdaug drąsu, nes kas 
taip teigtų, tas imtųsi tų žmonių likimą savo 
atsakomybėn. Iš dabartinės padėties emigra
vimas yapč tų tautiečių, kurie yra nustoję net 
tos ne labai pavydėtinos globos, nėra iš esmės 
taip peiktinas dalykas, tik reikėtų mūsų va
dovaujamiems organams tą emigraciją taip 
pakreipti, kad emigravę^tautiečiai vėliau ne
pasijustų esą vergų pirklių objektais, kad jie 
nežūtų kur nors tropikų klimate, kad jie iš
liktų gyvi ir kaipo žmonės ir kaipo mūsų tau
tos nariai. Tam reikalui reikėtų numatyti 
kraštą, kuris savo klimatu būtų mūsų žmo
nėms tinkamas, kuriame yra bent pakenčia
mas pagrindinių žmogaus teisių respektavi- 
mas, kur eventualiu atveju būtų galimybių ir 
didesniam mūsų tautiečių skaičiui susikaupti. 
Ar toks kraštas rastųsi toliau ar arčiau, tatai, 
neturi ypatingos svarbos: atsiradus galimybių 
grįžti savan kraštan, ir iš toliausių žemės 
kraštų mes vistiek susirinksime prie Nemuno 
ir Neries pakrančių. Jei šiuo metu geresnio 
krašto mes niekas negalėtume nurodyti savo 
tautiečiams, panūdusiems dabartiniu metu 
kuo greičiau kur nors emigruoti, tai gal rei-

Amerikos politika pagrįsta 
teisingumu

Ji siekia suteikti Vokietijai daugiau savarankumo ūkyje ir politikoje
Pagrindinės Byrnes kalbos mintys

J A Valstybių užsienių reikalų ministerii 
James F. Byrnes š. m. rugsėjo 6 d. Stuttgarte 
pasakė reikšmingą politinę kalba, kurioje 
nušvietė pagrindines JAValstybių politikos 
pažiūras dėl Vokietijos administravimo, kon
trolės bei jos sienų. ,

„Vokietijos problema — Europos proble
ma“, sako Byrnes. Esą patirta, kad pasaulio 
tautos gyvena glaudžiai susijusios ir --todėl 
Amerika negalinti atsiriboti nuo jų.

„Mes esame patyrę, sako jis, kad taika ir 
gerovė yra nedalomos Ir kad mūsų taika Ir 
gerovė negali būti perkama kitų tautų taikos 
ir gerovės sąskaiton. Mes esame nusprendę 
ir toliau domėtis Europos ir pasaulio reika
lais. Mes esame prisidėję prie Jungtinių Tau
tų kūrimo ir todėl tikime, jog per jas galė
sime sulaikyti agresyvias tautas nuo karo pra
dėjimo. Kadangi mes tam tikime, mes Jung
tines Tautas remsime visa mūsų galybe ir 
mūsų pagalbos šaltiniais.“

Amerikiečių vadovybė esanti nusistačiusi, 
kad jau dabar vokiečių tautai Vokietijoje 
reikia perleisti svarbiausią atsakingumą savo 
reikalų tvarkyme.

Tarptautine padėtis ir toliau pasilieka įtempta
Praėjusios savaitės įvykiai dar nerodo 

tarptautinės situacijos atslūgimo, bet priešin
gai, padėtis dar labiau komplikuojasi. Kiek 
ankstyvesnis staigus Molotovo išvykimas iš 
Paryžiaus, tiek JAValstybių užs. reikalų ml- 
nisterio James F. Bymes kalba, vokiečių tau- 

kėtų apsistoti prie Argentinos, kurioje jau iš 
seniau gyvena keliasdešimt tūkstančių mūsų 
tautiečių. Jei prie čia paminėto ar prie kurio 
kito krašto apsistotume, tai mūsų tremtinių 
vadovybė turėtų imtis visų galimų žygių, kad 
emigracija būtų kuo tiksllngesnė ir gerai or
ganizuota. Vadovybė, turėdama tinkamus ry
šius su kraštu, į kurį būtų galima nukreipti 
visus norinčius emigruoti tautiečius, galėtų 
autoritetingai pasakyti: „Neieškokite jokių ki
tų emigracijos biurų, o štai yra tas vienintelis 
ir tikrasis emigracijos biuras lietuviams.“

Pradėkime pagaliau truputį aiškiau ir rea
liau kalbėti, nesiliūliuokime svajingose vil
tyse patys ir kitų nemigdykime. Štai jau at

Visiems asmenims, kolektyvams ir organizacijoms, atsiuntu- 
siems sveikinimus ir linkėjimus „Mūsų Kelio" kuklių metinių pro
ga, nuoširdžiai dėkojame. Redakcinis Kolektyvas

sirado didelis būrys tautiečių, kuriems čia 
lengvinančios pagalbos suteikti nebegalime, 
tai padėkime jiems kitu būdu, atseit, padė
kime jiems bent pakenčiamai emigruoti. Šian
dien mes jiems ištiesime pagalbos ranką, ry
toj jie mums ją gal išties. Juk dėl greitos ge
resnės ateities mes nę vienas nesame tikras. 
Tegul mes visi tvirtai tikime, kad pasaulio 
teisingumas sugrąžins vieną kartą mus visus 
į išsiilgtą ir laisvą nuo priespaudos tėvynę, 
bet greito termino nustatyti tam mūsų lūkes
čių išsipildyjnui niekas negalime. Gi viltį, D. 
P. teises ir bent kokį pagrindą po kojomis 
praradusioms broliams patarimas — suimti 
save stipriau, nepulti nusiminimam, nesika- 
binti ant kiekvieno emigracinio biuro agento 
meškerės, nes neapgalvotas ir greitas indivi
dualus sprendimas gali atnešti apgailėtinų 
vaisių Aiškiai žinokite, kad tie įvairūs agen
tai ne jums laimės trokšta, bet labiau žiūri 
savo intereso, nori tik iš jūsų vargo savo ki
šenes pripildyti. Tad sprendžiant savo likimą, 
ypač renkantis emigracinius biurus, reikia bū
ti visada apdairiems.

Kur begyvendami, ką bedarydami, visada 
nepamirškime, kad mes priklausome ne vien 
tik sau gal net didesne dalimi priklausome 
savajam kraštui, savajai tautai. D.P.

kos neieškojimą naudos iš šio karo. Šios JAV 
vyriausybės politinės pažiūros sumažins ne 
tik Europoje, bet ir visame pasaulyje ner
vingą -padėtį. Šiuo būdu Amerika pasisako 
už nedalomos taikos organizavimą, taikos, ku
ri būtų paremta teisingumu, bet ne savanau
diškumu. Tokios JAV vyriausybės pažiūros 
leidžia tikėti ir mažoms tautoms į šviesesnę 
ateitį.

Nežiūrint šių Byrnes pareiškimų, Sovietų 
Sąjungos tikslai Vakarų Sąjungininkų atžvil
giu dar vis lieka dideliu klaustuku. Štai 
„Krasnaja Zvezda“ puola D. Britaniją, nes ji 
besiruošianti naujam karui. Laikraštis rašo: 
„Intensyvūs karo pasiruošimai dabar jau ei
goje Viduriniuose Rytuose, karo įrengimų 
konstrukcijos tęsiamos Transjordanijoje.“ To
liau pastebi laikraštis, kad D. Britanijos va
dovybė Palestiną pavertusi karo baze. Tokie 
raudonosios armijos laikraščio pasisakymai, 
kurie perduodami per radiją, verčia pasaulį 
pagalvoti. Tokie pasisakymai, jeigu jie nėra 
pramanyti, rodo, kad karo pasiruošimai daro
mi tik tuo atveju, jeigu jauičama iš kur nors 
gręsiant pavojų arba norima pridengti pana
šius savo darbus toje srityje. Iš Anglijos pu
sės agresingų tikslų netenka laukti. I

Be to, buvo pareikšta, kad amerikiečiai ne
nori, jog Vokietija taptų vasaliniu kraštu ku
rios nors galybės arba gyventų po vidaus ar 
užsienio diktatūra.

Byrnes toliau pabrėžė šluos svarbiuosius 
Vokietijos politikos klausimus:

1) JAValstybės pasipriešins tiek prieš sun
kias ir kerštingas tiek prieš lengvas priemo
nes, kurios trukdytų efektyviai taikai Vokie
tijoje sudaryti.

2) JAValstybės nesutiks, kad iš Vokietijos 
būtų paimtos didesnės reparacijos, negu tai 
numatyta Potsdamo sutartyje.

3) Vokietijos ūkis turi būti administruoja
mas vieningai, panaikinant ekonominius zonų 
barjerus. JAValstybės darysiančios visa, kas 
yra jų galioje, kad būtų atsiekta galimos 
vienybės maksimumas.

4) Sąjungininkai turi be atidėliojimo pa
skelbti vokiečių tautai išaiškintas pagrindi
nes taikos sąlygas, kurias ji galėtų priimti ir 
žinoti. Jau dabar turi būti leista ir padėta 
vokečių tautai pasiruošti demokratinei vokie
čių vyriausybei sudaryti, kuri galėtų priimti 
ir sekti šias sąlygas.

0) JAValstybių okupacinė kariuomenė bus 
tiek, kiek tai bus reikalinga.

6) Vokietijos galutinės sienos turi būti jau 
dabar nustatytos.

7) JAValstybės palaikys savo sutikimą 
sprendžiant Karaliaučiaus ir jo sričių perlei
dimą Sovietų Sąjungai, jeigu, tik Sovietų Są
junga nepakeistų savo pažiūrų šiuo klausimu.

8) JAValstybės parems Lenkijos šiaurinių 
ir vakarinių sienų reviziją jai palankia 
prasme, nes Lenkija pagal Jaltos nutarimą 
yra perleidusi Rusijai savo teritorijos rytuose.

Dėl Prancūzijos reikalavimų Bymes pasi
sakė, jog dėl Saro krašto įjungimo į Prancū
ziją Amerika nesipriešins, tuo tarpu dėl Ruh- 
ro ir Rheino sričių — pasisakė priešingai. 
Prancūzijos norams, būtent, kad šios sritys 
nebūtų atskirtos nuo Vokietijos.

Britų laikraščiai Bymes kalba patenkinti, 
ypač Daily Herald reiškia džiaugsmo už tai, 
kad Amerika nenusiplauja rankų dėl Europos 
reikalų. Daily Mail taip pat užgiria šią kalbą 
ir pareiškia, kad didžioji pono Byrnes kalba, 
nušviečianti Vokietijos ateitį, pasieks visą 
pasaulį, kaip gryno oro vėjelis.

tai buvo diplomatinių sluoksnių dėmesio 
centre.

Jei iš Molotovo išvykimo ir iš jo atsivež
tųjų iš Maskvos instrukcijų laukiama nuo
saikesnio bendradarbiavimo, tai Byrnes kai-- 
ba Stuttgarte bus tuo kietu riešutų kuriam 
perkąsti reikės tam tikrų priemonių sura
dimo.

Dabar kaip tik ir laukiama pasisakymo iš 
Maskvos, nes Byrnes kalboje buvo paliesti 
tie klausimai, kurie permanentiškai tapo 
neišsprendžiami Keturių Kontrolės Taryboje 
Berlyne. Jau dabar nurodoma, jog -Maskva 
gal būt visu savo sovietiniu bloku pulsianti 
šią kalbą, nes joje buvo ryškiai nusakytos 
pažiūros dėl Vokietijos ūkio tvarkymo, dėl 
finansų, reparacijų taikos sutarties sudary
mo pagreitinimo ir kt. Lenkija jau pasisakė 
prieš dėl jos vakarinių sienų revizijos.

Byrnes šioje savo kalboje išryškino, nemi
nint Vokietijos reikalų, du svarbius politinius 
aspektus, būtent: 1) Amerikos nepasitraukl- 
mą iš Europos reikalų tvarkymo ir 2) Ameri

Antra vertus, kiekvienas pasiruošimas ka
rui, dar nereiškia karo grėsmės. Tai daugiau 
yra taikos saugumo garantija. Ir Stalinas yra 
pasakęs, jog puolamas tik silpnas, o stiprusis 
respektuojamas. Tur būt, šio dėsnio laikosi 
ir britai

Kol kas padėtis nėra susinormavusi ir Bal
kanuose. Ypač aukštos įtampos ji yra Jugo- 
slavijos-Italijos, Graikijos-Albanijos ir Grai- 
kijds-Bulgarijos pasieniuose. Paskutiniu metu 
Graikija net Saugumo Taryboje buvo apkal
tinta karo grėsme Balkanuose. Rugsėjo 7 d. 
Trieste per sukeltas demonstracijas septyni 
amerikiečių kariai buvo sužeisti, nes buvo 
įmesta granata į „džipą“. Vėliau buvo suimti 
Trieste 6 Jugoslavijos ginkluoti kariai, kurie 
buvo aprūpinti unros dokumentais.

Sąjungininkai kaltina Jugoslaviją, nes ji 
pažeidusi susitarimą, sudarytą tarp britų 
amerikiečių ir jugoslavų. Jugoslavai puola 
sąjungininkų karo mašinas, konfiskuoja turtą, 
nutraukia sąjungininkų susisiekimą Venecija- 
Julija zonoje. Demonstrantai jiems šūkauja 
grįžti namo, moterys spiaudančios į sąjungi
ninkų karius. Į Triestą esą 2.000 slovėnų at
gabenta iš kitur ten demonstracijų kelti. To
kia padėtis, savaime suprantama, negali am
žinai tęstis ir ji nesiekia taikos.

Dėl šių visų faktų Saugumo Taryboje kal
bama, jog jau atėjęs metas mesti žvilgsnį į 
Balkanus, nukreipti prožektorių į pietryčių 
valstybes, kurios sudarančios ekspliozyvią 
tradiciją. D. Britanija ir Jungtinės Valstybės, 
norėdamos atsverti priekaištus Graikijai ir ją 
remiančioms valstybėms, numato iš esmės pa
judinti Jugoslavijos, Bulgarijos ir, tur būt, 
Sovietų satelitus Europoje.

Kaip matome, ’ tarptautinė padėtis dar ne
rodo tendencijos gerėti, bet, priešingai, ji kom
plikuojasi arba, tikriau sakant, išryškėja. Iki 
šiol Vakarų Sąjungininkų užimtos pozicijos 
nebuvo visai ryškios, bet dabar jos vis labiau 
ryškėja. Paskutiniu metu JAValstybių karo 

ministeris pareiškė, kad nors „šiuo metu 
taika nesanti saugi“, tačiau Amerikai iš nau
jo apsiginkluoti dar nesą reikalo.

Mirė Jonas Vanagaitis
Po ilgesnės ligos, š. m. rugsėjo 9 d. Kase- 

lyje, Matenbergo lietuvių stovykloje, mirė 
Jonas VANAGAITIS. Velionis buvo 
gimęs Ragainės apskrityje 1869 m. rugsėjo 
23 d. ir priklausė nedideliam Mažosios Lietu
vos didžiųjų visuomenininkų rateliui, kuris 
tautos žadinimo darbą pradėjo dar senaisiais 
prieškariniais laikais. Jo netekimas skaudžiai 
paliečia visą lietuvių tautą ir ypač jos sūnūs 

(Mažojoje Lietuvoje.

1



2 push Nr. 36 (45) Mūsų Kelias 1946. IX. 12.

Lietuvių gyvenimas

Dviguba šventė Dilingene
S. m. rugsėjo 8 d. neišdildomai įstrigo Di- 

lingeno kolonijos lietuvių atmintin. Viena, tą 
dieną buvo įspūdingai atšvęsta Tautos Šven
tę, jau antrąkart Vakarų Sąjungininkų glo
boje. Antra, tą pačią dieną Dilingeno lietuvių 
parapiją lankė dvasinis ganytojas — J. E. 
vyskupas Vincentas Brizgys.

Pats Tautos Šventės minėjimas įvyko jos 
išvakarėse stovyklos teatro salėje. Čia į su
sirinkusius stovyklos gyventojus šiltais, šven
tės prasmę nusakančiais žodžiais prabilo sto
vyklos pirmininkas J. Valiukonis. Susirin
kusius ta pačia proga sveikino ir dalyvavę 
kaimyninių tautų atstovai — estai ir latviai. 
Oficialioji dalis buvo baigta ilgėlesne A. Da
gilio kalba, apibūdinančia Tautos Šventės 
reikšmę šiandieniniame mūsų gyvenime. Tuoj 
po to sekusioje meninėje dalyje stovyklos me
nininkai atliko programą, duodami išimtinai 
lietuvių aut.orių kūrinius. Šių kurinių atlikime 
dalyvavo: dainininkai - Morkūnienė, Bakūnas, 
Peškys, instrumentalistai — Vasyliūnas, Sau
lius, Gabrijolas, chorm. Štarkos vadovaujamas 
vyrų choras.

Rytojaus dieną, rytą stovykloje iškilmingai 
pakėlus vėliavą, pamaldoms įprastu metu ties 
bažnyčia sutikus aukštąjį svečią, — bažnyčioje 
įvyko iškilmingos pamaldos. Atlaikęs mišias, 
suteikęs vaikams ir keletai suaugusiųjų sut- 
virtinimo sakramentą, o visiems susirinkusie
siems ganytojinį palaiminimą, J. E. Vyskupas 
savo pamoksle pateikė klausytojams daug gi
lių, jų tikėjimą, viltį ir meilę stiprinačių ir 
naujai žadinančių minčių.

14 vai. stovyklos valgykloje Vyskupo garbei 
buvo suruošti pietūs. Kartu su Juo, dalyvavo 
ne maža ir vietinių svečių — tai Dilingeno 
vokiečių aukštesnioji dvasiškija, estų, latvių 
atstovai ir Dilingeno miesto burmistras. Čia 
stovyklos komendantas (kartu ir LTB Apylin
kės Komiteto pirmininkas) J. Valiukonis pas
veikino aukštąjį svečią, padėkojo už atsilanky
mą ir suteiktas dvasines malones. Vienas tėvų 
padėkojo dar už jų vaikų tikėjimo sutvirtinimą 
sakramentu. Nuoširdžiais žodžiais aukštąjį 
svečią sveikino ir estų atstovas.

J. E. žodyje vokiečiams pastebėjo, kad vo
kiečiams gal būtų geriau, jei mūs čia nebūtų, 
bet mes čia ne savo noru atsiradome, tad tegu 
būna mums tatai atleistai Dėkojo estams ir 
latviams už bendradarbiavimą, bet ypatingai 
estams už malonią draugystę su lietuviais.

Pabaigęs kalba vokiškai, prabilo lietuviš-

Viena diena pas Čiurlioniškius
Šv. P. M. Dangun Ėmimo šventė čiurlioniš- 

kių tarpe buvo jau iš vakaro jaučiama. Dar 
iš vakaro vadovybės buvo pranešta, kad tą 
dieną atvyks misijonierius kun. Sabaliauskas, 
kad jis klausys išpažinčių, laikys pamaldas, 
skaitys paskaitą apie Indiją ir kad tą dieną 
ansamblio vadovas p. Mikulskis su ponia švęs 
jųdviejų dešimties metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

Virš Dettingeno, Konigshohe, čiurlioniškių 
Stovykloje prasidėjo bruzdėjimas dar prieš 
skambalą, kuris kiekvieną rytą juos kelia iš 
saldaus miego ir ištisą dieną skelbia repeticir 
jų bei kitų grupinių užsiėmimų laiką. Mat, 
Salėj šiandieną bus bažnyčia, todėl scenoj tuoj 
reikia sumontuoti gražų altorių. Ir taip, kas 
stalus, kas suolus, kas medžių šakas, kas gė
les, kas patiesalus nešdami į salę, reiškė die
na ne tokią kaip visada būsiant. 

kai. J. E. apibūdino esamą padėtį ir su ap
gailestavimu pareiškė, kad mūsų žmonės labai 
nekantrūs. Daugis nori emigruoti, išsiblaš
kyti pasaulyje, tikėdamiesi ten laime rasti. 
Tiesa, kalbėjo J. E. Vyskupas, lietuvių yra 
visose pasaulio šalyse, tad kas jau atsiskirtų 
nuo mūsų bendruomenės, tegu naujose vietose 
deda visas pastangas susirišti su tenykščiais 
lietuviais'. Kiekvinas turi stengtis laiku grįžti 
į Tėvynę: ne tada, kai jau bus atstatyti tro
besiai, geri keliai ir visko pilna, bet tada, kai 
dar ant pamatų bus nenuvalyti pelenai.

Jaunesnioji karta ne retai skundžiasi sun
kiu gyvenimu ir lyg praranda viltį Lietuvos 
kėlimusi. Nors.dabar laikai iš tikrųjų sunkūs, 
bet jie, palyginti, daug sunkesni buvo, kada 
dirbo Maironis, Vaižgantas ir kiti veikėjai, 
vadovaudamiesi viena mintimi — prikelti Lie
tuvą, laisvą Lietuvą. Tada reikęjo įtinkinėti 
net savo tautietį, kad jis esąs lietuvis ir kad 
yra Lietuva. Tikrieji patrijotai mirė kautynių 
lauke, tikėdamiesi savo kraštui laimingos atei
ties. Vytauto Didžiojo laikais lietuvių buvo 
ar pusė milijono, o valdė tada milžiniškus pla
tus. Dabar mūsų padėtis jau kitokia nes 
nebereikalinga įrodinėti lietuviškumo ar Lie
tuvos buvimo. Tokiu tad metu kova dėl atei
ties žymiai lengvesnė. Baigdamas aukštasis 
svečias ragino būti vieningiems,, nenustoti vil
ties, kantriai laukti ateities ir linkėjo visiems 
laimingai grįžti į Tėvynę.

Kalbėjo dar miesto burmistras. Jis pasakė, 
kad lietuvių kviečiamas dalyvavo meniniuose 
lietuvių pasirodymuose ir pabrėžė, kad iš visų 
Dilingene esančių tautinių grupių, lietuviai 
esą aukščiausios dvasinės kultūros žmonės.

Šventės iškilmės buvo baigtos religinio su
sikaupimo valandėle miesto didžiojoje kata
likų bažnyčioje. Čia, pilnutėlei bažnyčiai pri
sirinkus visų Dilingene esančių tautybių trem
tinių ir vietinių vokiečių, lietuviai menininkai 
įspūdingai atliko bažnytinės muzikos kūrinius. 
Jų atlikime dalyvavo: solistas dainininkas 
Šalučka, instrumentalistai — Vasyliūnas, Ma- 
tiukas, Gabrijolas ir Saulius, be to, chorm. 
Štarkos vadovaujamas vyrų choras. Vargo
nais grojo Hornung. Koncertas keliatūkstan- 
tini miniai paliko labai gilų įspūdį.

Įsijungę vėl į kasdieninį gyvenimą, Dilin
geno kolonijos lietuviai nepamiršta dėkingumo 
savo dvasiniam Ganytojui už jų aplankymą 
ir dvasios sustiprinimą.

Vienuoliktą iš salės padarytoj bažnytėlėj 
tylu, tylu. Tokia tyla čia labai retai atsilanko, 
nors žmonių čia prisirinko ir daugiau negu 
kitados. Čia tas, kur meška staugia, dabar 
klūpo ir taip Jau nosj ištiesęs gilius, gilius ap
mąstymus daro; ta, kuri visa laiką užsispy
rusi šaukia: „buvo, buvo, kaip nebuvo“, da
bar su ašarėle akutėse nebeištartų žodžio; tos, 
kuri lape loja, veidas lyg sakyte sako: „o gal 
ir neapsimoka“; ten vėl net veidą ranka už
sidengęs klūpo ir tikrai galvoja: „daugiau nė 
nukritusio nebeimsiu“...

Ir tik „pulkim ant kelių“ muzikos garsai 
įpareigoja kiekvieną kiek atsitolinti nuo to 
minčių ir įsijungti į giedojimą. Jie patys gie
da, patys klausosi, nes, išskyrus kunigą ir 
pora svečių, ten meldėsi tik ansambliečiai.

Pamoksle kunigas įterpe daug vilties tei- 
(Nukelta į 6 pusi.)

KEMPTEN AS
• Rugpiūčio 15 d. šv. Lauryno bažnyčioje 
įvyko smuikininko Iz. Vasyliūno religinės mu
zikos koncertas. Programoje pasauliniai ir 
lietuvių kompozitoriai. Vargonais pritarė F. 
Lehrndorfer.
• Rugpiūčio 17 d. atidaryti medicinos seserų 
kursai.
• Dipl. inž. K. Pabedinskui dėl nesveikatos 
pasitraukus iš komiteto pirmininko pareigų, 
rugpiūčio 25 d. įvyko visuotinis kolonijos na
rių susirinkimas naujam komitetui išrinkti. 
N. komitetas pareigomis šiaip pasiskirstė: pir
mininkas — Dr. J. Kaškelis, vicepirm. ir iž
dininkas — dipl. ekon. A. Stadalninkas, narys 
švietimo ir kultūros reikalams — N. Tautvi
las, narys administrac. reikalams ir bendra
bučių vedėjas — Dr. Mačys, narys ūkio tvark. 
reikalams'— J. Vaičeliūnas, komiteto sekre
torius — inž. A. Žukas. Taipogi susirinkimo 
išrinkta kontrolės komisija ir teismo teisėjai.

Komiteto buv. pirm. inž. K. Pabedinskas 
iš UNRRA-os direktoriaus kpt. Le Grand gavo 
nuoširdų laišką, įvertinantį jo darbą per 1 
metų laikotarpį.
• Rugpiūčio mėn. paskutinėmis dienomis 
Kempteno lietuviai turėjo užleisti „Vytauto" 

Pašveniintas dar vienas lietuviškas kryžius
Kleinkoetze (Guenzbftrgo apskr.)

Mintis pastatyti lietuvišką kryžių, kuris 
vietiniams gyventojams primintų apie lietuvių 
tremtinių buvimą čionai, bylotų ir tuomet, kai 
likimas mums lemtų tas apylinkes palikti, 
kilo Kleinkoetzo stovyklos lietuviams maž
daug prieš pusę metų. Jai įgyvendinti buvo 
tuomet sudarytas atitinkamas komitetas, ku
rio pirmininku išrinktas ilgalaikis tos stovy
klos pirmininkas p. S. Grina. Pirmaeilis ko
miteto uždavinys buvo parinkti kryžiaus eski
zą, kad pagal jį pastatytas kryžius savo lie
tuvišku atspalviu išsiskirtų iš tų kryžių, ku
riuos tai šen tai ten viešosiose vietose yra 
pastatę vietiniai gyventojai — vokiečiai. Po 
ilgesnį laiką užtrukusio eskizų paruošimo bu
vo apsistota ties inž. Mačiulio paruoštu pro
jektu. Juo vadovaujantis ir buvo imtasi 
darbo.

Patį kryžių pagamino tos stovyklos gyven
tojas Tomas Opulskis, kuriam talkininkavo 
Antanas Stapulionis ir Julius Guėnas. Kry
žiaus sąjūdis tačiau palietė kuone visus sto- 
vyklos gyventojus: vieni aukojo auk as. .susi
dariusioms, palyginti, didelėms išlaidoms pa
dengti, kiti rūpinosi medžiaga, tretiems prisiė
jo išlyginti, išdailinti kryžiavietės aikštelę, 
dar kitiems — pasirūpinti, kad pats kryžiaus 
atidengimas-pašventinimas būtų, kuo iškil
mingesnis ir įspūdingesnis. Kaip paprastai, 
visur skatinančiai ir judinančiai reiškėsi ko
miteto pirmininko p. S. Grinos iniciatyva. 
Jam pagaliau pasisekė susitarti dėl kryžiaus 
globojimo, jeigu kada nors lietuvių čia nebe
bus. Tuo atveju lietuvių pastatytąjį paminklą 
globoti apsiėmė parapijos vokiečiai katalikai, 
kurie spėjo per keletą dienų su šia pareiga 
susigyventi. Jau dabar vietiniai gausiai puošia 
savo gėlėmis lietuviškąjį kryžių.

Pačios pašventinimo iškilmės, reikia paste
bėti, praėjo labai įspūdingai. Šventinimą 
atliko J. E. vyskupas Padolskis, ta proga 
rugsėjo 1 d. aplankęs tos kolonijos lietuvius 
ir suteikęs jiems savo ganytojinį palaiminimą. 
Atlikęs šventinimo iškilmes, pasakytame pa
moksle Ekscelencija kalbėjo: — Sis kryžius 
primins jums mūsų tėvynės pakelę. Eiti per 
gyvenimą — reiškia nešti savo gyvenimo kry-

žiu. Lietuvoje lengvas buvo kryžius, tremtyje 
jis sunkus. Atsiminkite tačiau: kryžius — 
kančių ir pergalės simbolis. „Nebijokite, aš 
nugalėjau“, — sakė Kristus. Pasauliui atrodė 
priešingai. Buvo klysta —‘Kristus nugalėjo. 
Kristui kryžius buvo kelias, rodąs šviesų ry
tojų. Tebūna jis ir mums tuo. Svetimtaučių 
akys, nukreiptos į jus, seks, ar jūs, šį kryžių 
šioj pakelėj pastatę, esate jo idealams ištiki
mi, ar jus gyvenate šio kryžiaus dvasia. Jūs 
tai turėsite parodyti...

Vokiečių kalba vyskupas kreipėsi ir į vie
tos gyventojus vokiečius primindamas sunkų 
mūsų likimą netekus turto, netekus tėvynės:

— Padėkite mums malda į Dievą, kad ga
lėtume vėl ją atgauti...

Po to aukštasis svečias čia pat buvo supa
žindintas su iškilmėse dalyvavusiais UN
RRA-os pareigūnais, kurių didžiam nustebi
mui svečias kiekvieną jų prakalbino jo gim
tąja kalba: anglą — angliškai, prancūzą — 
prancūziškai ir t. t. Vyskupui taip pat buvo 
pristatytas p. Jedelhauseris su šeima, kuris 
kryžiaus statymui padovanojo sklypą žemės.

Sąryšy su kryžiaus pašventinimo iškilmė
mis buvo suruošta pora meninių parengimų. 
Pirmasis — išvakarėse Kleinkoetzo bažnyčioje 
religinis koncertas. Jo programą atliko V. Sa
baliauskienė (sopranas), Vyt Bakūnas (bosas), 
Myk. Saulius (violončelė), Pr. Matiukas (srpui- 
kas) ir P. Vacbergo vedamas „Aušros“ mišra- 
sis choras. Vargonais grojo Z. Nomeika. An
trasis kultūrinis parengimas įvyko kryžiaus 
šventinimo dienos vakare. Tai stovyklos sa
lėje daugumos tų pačių menininkų duotas 
mišrasis pasaulinės muzikos koncertas.

Gelsvame ąžuoliniame kryžiaus liemenyje 
įpiauti keturiomis kalbomis „(lietuviškai, ang
liškai, prancūziškai ir vokiškai) žodžiai nusa
ko šio kryžiaus statytojų intenciją: „Lietuviai 
tremtiniai, dėkodami Aukščiausiajam, vedan
čiam tikėjimo, vilties ir teisybės keliu, amži
nosios Lietuvos pavyzdžiu, savo tremties kal
vai! joms priminti, pastatė šį kryžių tikėdami, 
kad Aušros Vartų Marija parves didžiajai 
Lietuvos atgimimo kūrbai. Kleinkoetz, 1946. 
IX. 1.“ *, ' P. G.

ir „Vyties“ bendrabučių patalpas ir buvo per- 
keldinti į buvusių lenkų stovyklą — Schloss- 
kaseme, Pfeilergrabenstr. 14-16. K. Da.
FREIBURGAS
• Š. m. rugpiūčio 27 d. čia įvyko draugiškos 
krepšinio rungtynės tarp liet, ir prancūzų stu
dentų, kurios pasibaigė 43:13 lietuvių studentų 
naudai. Vakare Waldsee salėje lietuvių stu
dentų atstovybės iniciatyva į draugišką po
būvį buvo pakviesti prancūzų studentai, kurie 
šiuo metu lanko Freiburgo Universitete spe
cialius kursus. Kartu dalyvavo liet, visuo
menė ir kitų tautų studentai. Meninę-kon- 
certinę dalį atliko liet. stud, skautai, kurie 
padainavo ir pašoko tautinius šokius.
• Pastaruoju metu privažiavus iš visų zonų 
daugeliui studentų vokiečių ir užsieniečių, su
stabdytas naujas studentų žiemos semestrui 
priėmimas. Visų tautų užsieniečiams studen
tams UNRRA-os rūpesčiu iš. vietos prancūzų 
okupacinės valdžios išgauti namai, kuriuose 
bus įrengta, atlikus būtiną remontą, studentų 
bendrabutis. YMCA pastangomis iš Šveicari
jos atsiųsta nemaža studentams mokslinių 
knygų (daugiausia anglų kalba) ir įsteigta spe
ciali skaitykla. Be to, žadama duoti sporto 
įrankių, rūbų ir apavo.

(24) Balys Gaidžiunas

Pakeliui į miriį
Bayreutho sunkiųjų darbų 

kalėjime
Rytas buvo miglotas, o prižiūrėtojas 

nebpvo labai akylus. Laišką numečiau į 
šaligatvį. Už kokių 20 metrų į mūsų pusę 
ėjo inž. Z., lyg visiškai mumis nesuinteresuo
tas. Mes įėjom į daržą, o jis pasiėmė laišką. 
Po to trisrketurius kartus ant tvoros radau 
sutartoj vietoj pakietukus. Juos visad paim
davau tuo laiku, kada mus vedąs prižiūrėto
jas pradėdavo rąkinti daržininkystės skyriaus 
duris. Stovėdama^ tik už jo, be jokio įtarimo, 
nuo tvoros pasiimdavau. Bet tai buvo smulk
menos ir bado vejami turėjom kombinuoti 
naujus ryšius. Mūsų daržininkystės skyriuje 
dirbo keli seni kaliniai, jau turintieji šiokį to
kį prižiūrėtojų pasitikėjimą. Prisikalbinau 
vieną, kad jis sutiktų man padėti. Šis apsu
krus vyras, sėdįs jau trečius metus, mielai 
sutiko. Jo nuolatinė darbo vieta buvo prie 
šiltnamių. Kiti kaliniai buvo tai šen tai ten 
siuntinėjami, o jis vis dirbo toj pačioj vietoj. 
Jis taip pat dirbdavo kelias valandas ir sek
madieniais. Daržininkystės skyrius buvo ap
tvertas aukšta mūro tvora. Sutarėm, kad 
Šeštadienio naktį galima pažymėtoj vietoj per 
tvorą įmesti porą pakietėlių, gerai suvyniotų 
žemės spalvos popieriuje. Jis pakietėlius 
paims ir atneš. Taip pat sutarėm, kad į pa
kietėlius nebūtų įdedama jokių laiškų ir pa
gavus negalėtų nieko nustatyti. Apie tą su- 
ąjtarimą tuoj parašiau laišką. Jie jau gerai 
žinojo, kad aš kiekvieną dieną tuo pačiu lai
ku kelis kartus praeinu pro tas pačias vietas.

Nutrūkus ryšiui jie jau sekė, ar neišmesiu 
kokio laiško. Vieną rytą jiems mane sekant, 
laišką numečiau. Pasisekė labai gerai. Pri
žiūrėtojas nė nepastebėjo o jie aiškiai gerai 
matė. Nepatebėjo nė kiti kaliniai, einantieji 

! mūsų kolonoje. O atėjusį sekmadienį mes jau 
gavom po sumuštinį. Tik vieną pakietėlį ap
draskė ten iš ryto į medžioklę atėjęs katinas. 
Pirmam siuntiniui pasisekus, ėmiau kalbinti, 
kad jis sutiktų atnešti dar vieną dieną per 
savaitę — ketvirtadieniais. Sutiko. Vėl rašau 
laišką ir vėl gerai pasisekė senu būdu perduoti. 
Taip mes gavom penkis kartus. Vieną kartą 
pakietuką pagavo prižiūrėtojas. Jis tik tiek 
mums žalos padarė, kad cigaretes pats pa
siėmė, o ten esančią duoną išdalino ten bu
vusiems penkiems kaliniams. Bet kaliniai 
grįžę į celę duoną atgal atidavė. Tas pagavi
mas, kaip paprastai, įnešė naujo nervuotumo. 
Bet, matyt, niekam nieko nepranešė ir tuo 
viskas beveik nepastebimai pasibaigė. Lyg 
atsikeršydamas už prižiūrėtojo atimtas ciga
retes, vieną kartą atsilyginau. Tada buvau 
paskirtas darže pikiuoti salotas. Kaip papras
tai, daržininkystės skyriaus .vedėjas vaikščio
jo aplink ir vis rėkė, kad mes blogai ir labai 
lėtai dirbam. Mūsų laimei'užėjo lietus ir mū
sų darbą nutraukė. Lijo taip smarkiai, kad 
ir pats prižiūrėtojas su specialiu lietpalčiu ne
norėjo lauke stovėti. Mes sėdėjome šiltna
myje ir'peiliais drožėm lenteles, reikalingas 
daržo sužymėjimui. Baigus lenteles drožti, 
man liepė jas sunešti į vedėjo kabinetą. Tik 
sudėjus lenteles į krūvą, pastebėjau visą ci
garečių pokelį. Nieko nelaukdamas, kada pri
žiūrėtojas kalbėjo telefonu, įsikišau į batų 
aulą ir pradėjatr'bijoti, kad nepastebėtų ir 
nepradėtų kratyti. Bet mane tuoj išvarė at
gal, o netrukus pasibaigė ir darbo laikas. Į 
celę grįžęs apžiūrėjau laimikį — buvo 19 gerų

cigarečių. Man tai reiškė beveik du kilogra
mus duonos. Ką tai reiškė badaujantiems 
žmonėms, buvo labai nesunku suprasti. Ofi
cialųjį maistą vis pradėjo mažinti. Buvo 
dienų, kada duonos begaudavom tik 125 gr. 
Sriubos taip pat tiek pablogėjo, kad joje te
buvo tik vanduo ir morkų ar grieščių pėdsa
kai. Viskas nepaprastai buvo sumažinta. Ka
linių mirtingumas kalėjime diena iš dienos 
didėjo. Jau gerokai po Velykų.sužinojom, kad 
prieš pat Velykas nuo išbadėjimo kalėjime 
mirė Iz. K. Jo jau neteko matyti nuo atveži
mo į Bayreutho kalėjftną. Pradžioje, kol dar 
buvome be darbo, jį teko matyti pro prada
rus valgiui paduoti Jangelius. Jis tada sėdėjo 
beveik prieš mūsų celę. Bet jį, kaip nusil
pusį, išvedė į siuvyklą kelioms dienoms prieš 
mano išvedimą. Ir taip daugiau nebeteko su
sitikti. Neturėjau jokių nuolatinių ryšių ir 
su kitais lietuviais, išskiriant dirbančiuosius 
žemės ūkyje ir daržininkystėje. Visi buvo iš
skirstyti po įvairius darbus. Dalis sėdėjo an
trajame kalėjime. Kai kada tekdavo matyti 
tik pravedant į darbus ir pasikeisti vienu kitu 
žodžiu. Visų tada vienintelis klausimas bu
vo: kaip einasi karas ir ar greitai išeisime į 
laisvę. Iš nuolatinių aliarmų, kurie per dieną 
kartais jau būdavo po penkius ii- daugiau 
kartų, o taip pat iš laikraštinių žinių, buvo 
galima aiškiai nujausti, kad tokia padėtis ne
gali ilgai tęstis. Bet mūsų galvojimus, kad 
greit gal pasiseks išeitu į laisvę, vėl sujaukė 
žinia, jog į Bayreuthą yra atvykęs Volks- 
gerichtas ir vykdo kalinių žudymą. Padėjom 
visas pastangas apie tai painformuoti laisvėje 
esančius lietuvius.

Inž. Z. savo sūnui ir D. savo broliui buvo 
pasamdę advokatą. Advokatas galėjo juos 
aplankyti. Jis pranešė, kad mūsų bylos ne
būsią ir kad mums reikia laukti laimingos 

pabaigos. Be to, advokatui, kuris bylose, Ber
lyne surašytuose pranešimuose, rado tada pa
sakytus labai mažus prasikąltimus, buvo ne
aišku, kodėl mus taip ilgai laiko ir be teismo 
ir suimtus. Tiesa, ta teismo sesija tikrai mus 
nepalietė, bet keliems čekams nukirto galvas.

Buvo jau balandžio mėnesio pirmoji sa
vaitė pasibaigus. Vieną popietį, tik paskel
bus orinį pavojų, į Bayreuthą pradėjo kristi 
bombos. Kaip paprastai, paskelbus orinį pa
vojų, iš daržų į celes mūsų tol nevarydavo, 
kol nepasirodydavo svetimi lėktuvai. Pra
džioje, kol orinių pavojų buvo nedaug, tik 
sirenoms pradėjus kaukti, vesdavo į celes. 
Tada kaliniai tik ir laukdavo, nes susidary
davo neblogos poilsio pertraukos. Bet vėliau, 
kad gavus aliarminį poilsį, reikėjo jau ir lėk
tuvų pasirodymo. Tą dieną pergyvenom pir
mąjį Bayreutho puolimą. Bombos krito į 
miesto centrą ir į geležinkelio stotį. Mes ap
gulę langus žiūrėjom, kaip krito bombos ir 
kilo didžiuliai dūmų kamuoliai Gal už ko
kių trijų šimtų metrų nuo kalėjimo užsidegė 
fabrikas. Ir tas bematant išėjo dūmų stulpais. 
Kada po darbo dienos grįžo kaliniai iš įmo
nių, esančių mieste, pranešė, kad vienoj įmo
nėj buvo užmušti ten dirbę aštuoni kaliniai 
ir prižiūrėtojas. Ir šiaip jie matę nepapras
tai didelius sunaikinimus, daug aukų. Po to 
pirmojo puolimo kalėjime buvo sudarytos 
specialios komandos apkasų kasti. Kaliniai 
buvo į apkasus varomis keliomis pamainomis. 
Viena pamaina dirbo net nakties metu. Grįžę 
kaliniai pasakodavo, kad frontas jau visai 
priartėjęs prie Bayreutho, nes autostrada 
Niurnbergo link traukia ir traukia vokiečių 
kariuomenės kolonos. Iš miesto jau išvažiuo
ja daug vietinių gyventojų. Atėjo sekanti die
na. Ir vėl į Bayreuthą pradėjo kristi bombos.

(Bus daugiau)
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Kas jungė Rusija, Anglija ir Prancūzija 
praeityje?

Ko siekė ir ko bijojo Bismarckas? VoMMUos ateitis „ant vandens". Dviejų šimtų metų priešai tampa draugais. „Aliarmas" Anglijoje. 
Meška ir liūtas susitaiko. Penkios krizės striprina entantą. Ultimatumai.

Kazys
namą apsidraudimo sutartį 1887. Tačiau visą 

reikalą sugadino Vilhelmas II.
Jis manė, kad tokiam dideliam imperato

riui, kokiu jis save įsivaizdavo, rusų parama 
nebereikalinga. Rusai norėjo tą sutartį atnau
jinti — Vilhelmas atsisakė. Po to ir gimė 
Rusijos - Prancūzijos sąjunga prieš Vokietiją. 
Taigi, šis klausimas, palyginti, „paprastas“.

Bet iš kur atsirado prancūzų-anglų drau
gystė? Juk kiek tik buvo didesnių karų per 
du šimtu metų, tai Anglija ir Prancūzija ka
riavo vis priešingose pusėse. Kad anglai ir 
prancūzai yra nesutaikomi priešai — buvo 
kiekvieno tarptautinės politikos diplomato 
„nesugriaunama aksioma“, kuria jis „užsimer
kęs“ galėjo operuoti. Už tat atsiradusi anglų- 
prancūzų draugystė buvo stačiai

revoliucija diplomatijos pasaulyje.
Kas gi sukėlė tą revoliuciją? Buvo kaip 

visada kelios priežastys. Bet ir čia vėl
svarbiausioji priežastis buvo Vokietija.

Tiek Prancūzija tiek Anglija išsigando Vo
kietijos. Kodėl Prancūzija bijojo Vokietijos 
— jau kalbėjome. Bet ko išsigando Anglija? 
Juk ilgą laiką Anglija labai palankiai žiūrėjo 
į Vokietijos stiprėjimą. Anglija bekariauda
ma su Prancūzija numatė, kad stipri Vokietija 
Prancūzijos „pašonėje“ dalykas labai neblo
gas. Stipri Vokietija gali gerokai sumažinti 
Prancūzijos karingumą. Bet, deja, Vokietija 
ir anglams pasirodė per stipri ir todėl labai 
pavojinga. Kol Bismarckas buvo valdžioje, 
tai dar pusė bėdos. Šis vyras vengė erzinti 
anglus ir kišti pirštus į labai karštus kolonijų 
klausimus. Bet atėjo Vilhelmas II, pasiuntė 
Bismarcką į jo dvarą rašyti atsiminimų, o 
pats visiems paskelbė, kad

Vokietijos ateitis „ant vandens".
Vadinasi, duok čia jūras ir kolonijas. Sudarė 
didžiausiojo laivyno programą ir karštai stvė
rėsi ją vykdyti. Ekonomiškai Vokietija labai 
susutiprėjo. Jos gyventojų skaičius iš 41 mi
lijono pakilo į 65 milijonus. Miestuose gy
veno jau nebe 25%, bet 50% visų gyventoji!. 
Vokietijos Banko kapitalas paaugo iš 60 mi
lijonų į 7 milijardus. Plieno gamyba pakilo 
iš 500.000 tonų į 12.000.000 tonų. Tokia Vokie
tija ir dar siekianti įsigalėti jūrose bei kolo
nijose nebegalėjo daugiau „patikti" Anglijai. 
Kilo „aliarmas“.

Bet ir dar ne viskas. Vilhelmas II sugal
vojo „spustelėti“ anglus pačioje jiems skau
džiausioje vietoje. Būtent, sugalvojo 

brautis į musulmonų pasaulį.
Vilhelmas II pats atsilankė 1898 m. Konstan
tinopolyje ir Damaske ir savo garsioje pra
kalboje pareiškė, kad Vokiečių Reichas bus 
amžinas 300 milijonų musulmonų draugas. 
Be to, Vokietija ir Austrija gavo koncesiją 
statyti pragarsėjusi Bagdado geležinkelį nuo 
Konstantinopolio, per Mažąją Aziją, Siriją Iki

Klausimas, kas buvo sujungęs šitas tris di
džiules valstybes netolimoje praeityje, nėra 
bergždžias. Jis keliamas ne vien istoriniais 
ar studijų sumetimais. Jis yra „degančiai“ 
aktualus. Juk gi nebe vienam pradeda atro
dyti, kad jei bus lemta kilti karui, tai pirmoje 
eilėje dėl Anglijos ir Sovietų priešingumų. 
Antras dalykas — tai Prancūzijos laikysena. 
Ar ji bus su anglais ar rusais? Daug kam 
atrodo, kad ji pati dabar dar nežino, bet gi 
visi žinome, kad per paskutinius du didžiau
sius pasaulio karus tos trys valstybės 

buvo sąjungininkės.
Jos abu kartu laimėjo karą. Kaip gi tatai at
sitiko? Argi pirmiau nebuvo tarp jų priešin
gumų? Jei tų priešingumų nebūtų pirmiau 
buvę, tai iš kur jie dabar atsirado? O jeigu 
buvo įr seniau priešingumai, tai kaip jie buvo 
išlyginti ir kaip buvo sueita į tokią didelę 
draugystę, nuvedusią net i karišką visų trijų 
sąjungą? Ar negalėtų ir dabar vėl taip atsi- 

, tikti?
Pirmučiausia pažiūrėkime, kaip atsirado 

rusų-prancūzų sąjunga prieš pirmąjį pasau
lini karą? Trumpai sakant,

tatai padarė Vokietija.
Bismarcko sukurtas Reichas nieko daugiau 

taip netroško kaip taikos. Jis žinojo, kad 
Prancūzija niekada Vokietijai „nedovanos“, 
niekada nenustos siekusi atgauti EIzašą-Lota- 
ringiją, niekada nenusiramins be revanšo. 
Todėl, jis (Bismarckas) pirmučiausia' siekė 
„užbovyti“ Prancūziją kolonijų klausimais. 
Mat, tikėjosi, Prancūzija, gavus daugiau ko
lonijų, lengviau galės užmiršti Elzasą-Lota- 
ringiją. Kolonijos gali įvelti Prancūziją i nau
jus karus su kitais — tai Reichas vis ilgiau 
liks ramybėje. Bismarckas labai rėmė Pran
cūzijos respublikonus (nors Vokietijoje jis 

“buvo griežčiausias monarehistas) — jis tikėjo, 
kad respublika ir demokratija gerokai gali 
Silpninti Prancūziją — tai vėl bus Reichui 
ramiau. Pagaliau vienos Prancūzijos Bis
marckas neperdaug ir bijojo. Jis tikėjosi vis 
vien galėsiąs su ja apsidirbti. Bet vieno da
lyko Bismarckas

bijojo kaip ugnies.
Tai koalicijos prieš Vokietiją, o labiausiai 

dviejų frontų karo. Bismarckas gerai suprato, 
kad tokie dalykai reiškia „peili P° Vokietijos 
kaklu“. Todėl aukščiausias Bismarcko tikslas 
buvo neleisti Rusijai susidraugauti su Pran
cūzija. Tas uždavinys buvo nelengvas. Mat, 
pats Bismarckas buvo Rusiją gerokai „nu
skriaudęs“ per vadinamą Berlyno kongresą 
1878 metais. Jis tame kongrese buvo toks 
„sąžiningas makleris“ (jis pats save taip va
dino), kad Rusija per jį nustojo didelių laimė
jimų, kurių ji buvo pasiekusi, kai nugalėjo 
Turkiją. Nors Rusija jau nebeturėjo „geros 
akies“ Vokietijai, bet „laikėsi“. Bismarckui 
net buvo pasisekę su Rusija sudaryti vadi-

Veržikas
Bagdado ir pagaliau iki Persijos įlankos, ši
toks vokiečių brovimasis į musulmonu pasau
lį taip pat anglus labai sujaudino (plačiau apie 
musulmonų reikšmę anglams esu pasisakęs 
š. m. 32 „Mūsų Kelio" Nr.). Viso to pasėka 
buvo garsi prancūzų-anglų

Entente Cordiale 1904 m.
Toliau, žinoma, sekė kariški susitarimai. To
kiu būdu gimė dvi sąjungos: 1) rusų-prancū- 
zų ir 2) anglų-prancūzų. Bet liko dar anglų- 
rusų priešingumai.

Kur gi susidūrė rusai su anglais?
Jų interesai pagrindinai susidūrė trijose vie
tose: 1) Artimuose Rytuose, 2) Tolimuose Ry
tuose ir 3) Centrinėj'' Azijoje.

Artimuosiuose Rytuose Rusija norėjo iš
stumti Turkiją iš Balkanų ir juos savintis. 
Anglija visada gynė Turkiją. Tačiau kai vo
kiečiai pradėjo ten brautis, tai, žinoma, nebe- 
patiko nei anglams nei rusams. Taigi toje 
vietoje tiek anglai tiek rusai „pasišiaušė“ prieš 
vokiečius.

Tolimuose Rytuose rusų-anglų interesai 
susikirto Kinijoje. Tai konkurencija. Ypatin
gai anglai buvo „užaliarmuoti“, kai rusai užė
mė Mandžūriją. Todėl jie 1902 metais sudarė 
sutartį su japonais. Vėliau rusų-japonų ka
ras. Rusai pralaimi. Evakuoja Mandžūriją. 
Kinijoje rusų aktyvumas mažėja. Vadinasi, ir 
čia anglų-rusų interesai „išsilygina“.

Trečioje vietoje, Centrinėje Azijoje, taip 
pat smarkiai susigrūmė meška (rusai) su liūtu 
(britai). Mat, anglai iš Indijos, o rusai iš Si
biro vis labiau pradėjo sueiti į neigiamą „kon
taktą“ per Afganistaną ir Persiją. Konfliktas 
buvo aštrus. Bet, matyti, abi pusės buvo la
bai suinteresuotos surasti kompromisą. Ypa
čiai, kad jos abi jau buvo draugystėje su 
Prancūzija ir vokiečių pavojus artėjo (vokie
čiai todėl taip „pūtėsi“, kad jokiu būdu neti
kėjo, jog meška su liūtu galės išvengti susi
kibimo). Taigi, kompromisas buvo surastas, 
savaime suprantama, svetfmon sąskaiton. Bu
vo sutarta (1907 m.) Afganistaną palikti ra
mybėje. Rusams ten nebuvo pripažinta jokių 
„interesų“. Bet už tai turėjo „atlyginti“ Per
sija, kuri buvo padalinta net į tris zonas. 
Šiaurinėje zonoje gali šeimininkauti rusai, 
pietuose anglai, o vidurinėje gali nevaržomai, 
šeimininkauti abi tos valstybės. (Tą viską pa
darė, žinoma, Persijos naftos šaltiniai.)

Kai rusų-anglų ginčijami klausimai buvo 
sutvarkyti, tai kelias į

trijų valstybių entantę 
buvo atviras. Tuo būdu ir atsirado Rusijos, 
Prancūzijos ir Anglijos kariška sąjunga, sto
jusi 1914 metais kariauti prieš Vokietiją ir 
Austro-Vengriją.

šitų trijų valstybių sąjungą labai susti
prino net

penkios diplomatinės krizės, 
įvykusios tarp 1905 ir 1914 metų. Dvi krizės 
įvyko dėl Maroko. Mat, Prancūzija (gavusi 
Anglijos pritarimą) pamatė, kad atėjo laikas 
„paimti“ iš turkų sultono sau Maroko. Vil
helmui II, troškusiam kolonijų ir buvusiam 
turkų „draugui“, tatai buvo it bakstelėjimas 
su adata. Nepaprastai jis susijaudino. Jis to
dėl iškilmingai vizituoja Maroko. Joja ant 
balto žirgo Tanžero gatvėmis ir pagaliau sako 
prakalbas, gindamas sultono suverenumą ir 
Vokietijos interesus Maroko srityje. 1911 me
tais Vilhelmas II pasiunčia net savo karo lai
vą „Pantera“ į Agadero uostą., Tai turėjo pa
daryti labai „stiprų įspūdį“ Prancūzijai ir, ap
skritai, Europai. Nepaisant visų šitų ir pana
šių žygių, kaizeris Vilhelmas II pralaimi — 
Prancūzija ten įkuria savo protektoratą. Vo
kiečiai gauna ten šiokią tokią kompensaciją 
prancūzų Kongo srityje. Viso to pasėka — 
dar didesnis vokiečių - prancūzų santykių 
įtempimas, kuris — jau aiškiai buvo matyti 
— ilgai nebegalės išlaikyti ir sprogs ...

Trečioji krizė įvyko 1908 metais, kai prisi
jungė
Austro-Vengrija ir . Bosniją ir Herzegoviną.

Mat, šitie kraštai iki to laiko formaliai prb- 
klausė turkų sultonui. Bismarckui Berlyno 
kongrese „sąžiningai“ makleriaujant, buvo pa
vesta Austro-Vengrijai tuos kraštus truputi 
„paauklėti“, „nuraminti“. Didžiausias preten
zijas į juos reiškė, žinoma, slaviškoji Serbija, 
kurią karštai rėmė Rusija. Austro-Vengrija 
pasinaudodama Turkijos perversmais 1908 m. 
stačiai be jokio tolimesnio „auklėjimo“ prisi
jungė tuos abu kraštus sau. Savaime supran
tama, kad Serbija dėl to „pasiuto“. Drauge, 
žinoma, ir jos globėja Rusija labai „pasipūtė“. 
Bet karo dar buvo išvengta. Rusija dar ne
buvo atsigavusi nuo Japonijos smūgio (1905), 
o iš Anglijos ir Prancūzijos į ją nukreiptų 
„raminančių“ žodžių Rusija gerai suprato, kuo 
čia kvepia.

Tačiau labai įdomu pastebėti, kad šitos 
krizės metu Rusijos vaidmuo buvo „dvigu
bas“. Iš pradžių Rusija buvo slaptai su 
Austro-Vengrija susitarusi ir sutikusi, kad 
Austro-Vengrija aneksuotų Bosniją ir Her
zegoviną. Buvo taip. Rusija vis negalėjo nu
siraminti dėl Dardanelų. Manė, kad atėjo lai
kas juos „išlaisvinti“. O kad tas „darbas“ ge
riau sektųsi padarė taip. 1908 m. Rusijos už
sienių reikalų ministeris Izvolskis nuvažiavo 
į Austro-Vengriją ir susitarė su jos mlniste- 
riu Ahrenthaliu, kad Austro-Vengrija gali sau 
laisvai aneksuoti Bosniją ir Herzegoviną, jei 
tik ji nesikiš į Dardanelų biznį. Austro-Ven
grijai toks susitarimas patiko ir nieko daug 
nelaukdama sutartį įvykdė — aneksavo mi
nėtus kraštus. Rusai gi, pazondavę Dardanelų 
klausimu pas anglus ir prancūzus, suprato, 
kad (Pabaiga 6 pusi.)

Kelioninės pastabos
„Pamatykite gražiąją Vokietiją“ Ar jau taip graži Vokietija

Nėra traukinio vakarinėj Vokietijos daly, 
vis tiek kuria linkme jis eitų, kuriame" nesu
tiktum lietuvio. Stebėtis tenka, kad tiek daug 
mūsiškių keliauja šiuo metu, kada kelionė dar 
nenormali. Vagonai susidėvėję ir ant kiek
vieno bėgio palinkimo zirza, kaip sena pinti
nė; lentom užkalti langai — stiklo tik kur ne 
kur šukelė; ne kiekviename vagone yra ir suo
lai — dažnai tik prie kaladėlių prikaltos len
tos. Traukiniai perpildyti; kartais stačių pil
na ne tik vagono praėjimuose, aikštelėse, bet 
ir ant laiptelių. Dažnai kelionė tenka pradėti 
radus vietos tik vienai kojai pastatyti ir, tik 
vėliau, apsidžiaugi, kai atsiranda vietos ir 
antrai kojai pastatyti. Ir taip, nuosekliai, ke
liaujantis žmogus sieki aukščiausio keliautojo 
idealo — kur nors atsisėsti. O kai atsisėdi — 
iš karto gyvenimas palengvėja. Tačiau kelio
nės sunkumai ir visokie susisiekimo suvaržy
mai mūsiškių yra įveikiami.

— Kur gi keliaujate? — progą nutaikęs 
klausių porą jaunuolių.

— Norim pamatyti „gražiąją Vokietiją“! — 
pasakę juokiasi abu. Nesulaikau juoko ir aš, 
supratęs jų sąmojų.

Mes prisimenam nacių pastangas Lietu
voje. Tada jie skleidė didelius paveikslus su 
užrašu: „Pamatykite gražiąją Vokietiją“. Jie 
manė, kad spalvoti Vokietijos žemėvaizdžiai 
bus neblogas masalas lietuviams atvilioti į ka
torginius darbus trečiajam reiche. Tuomet į 
tokius vaizdus niekas nekreipė dėmesio, bet 
dabar, kai kas atsidūrusių ištrėmime, ryžtasi 
•avo akimis persitikrinti.

Grožis baisus. Beveik visi miestai ir mie
steliai, kaip žemės drebėjimo, supurtyti. Griu
vėsiai ir „koliziejai“ — štai kas dabar vyrau
ja Vokietijoj.

Prieš karą stūksojo Romoje dideli griuvė
siai — kaž kokio pastato likučiai, sako, seno
vės cirko. Vienu žodžiu, jie buvo vadinami 
koliziejuml. Tai buvo viena svarbiausių Ro
mos ižymenybių. Apie koliziejaus griuvėsius 
buvo prirašyta visokių istorijų, pripaišyta pa
veikslų, baladžių prikurta. Žodžiu, tada šis 
griuvesėlis buvo iškeltas i pasaulinio unikumo 
aukštybes. O dabar — galas jam, viskas pasi
keitė: vokiečių miestai tapo pilni koliziejų, ir 
dar kokių — šimteriopai didesnių. Taigi, vo
kiečių miestuos kur tik pažiūrėsi, atrodo, nie
kas daugiau tau i akį nestringa, kaip tik koli
ziejai, stūksančios namų sienų dalys, smulkių 
griuvėsių krūvos, lyg milžiniški skruzdėlynai 
ir „negyvi namai“, kuriuose juoduoja angos, 
tarsi žmogaus kaukuolėje aklavietės. Gali 
keistis geografinis aukštis, vietos vardai, bet 
pagrindinis vaizdas bus visur tas pats. Kiek 
tik tavo akis aprėpia: į kairę, dešinę — prie
šais — visur pilki mūrų griuvėsiai, „kolizie
jai“ ir „negyvi namai“.

Keistas reiškinys, bet gyventojai šių miestų 
neapleido; atvirkščiai — kai kuriuose net dau
giau atsirado. Dėl to judėjimas sugriautuose 
miestuose didelis ir, kai pažiūri griuvėsių fone 
judančias žmonių minias, kai įsistebi jų išorę 
— pajunti likiminio teisingumo buvimą. Vo
kiečiai pirmi pradėjo naikinti kitų tautų mie
stus, plėšti ir žudyti kitų tautų žmones. Nai

kinimai ir žudymais jie manė kurią tūkstant
metinį reichą sau ir baisią vergiją visiems 
kitiems. Ir sukūrė — rekordinį sugriovimą, 
kuriam pavyzdžio istorija nežino.

Pasitaikydavo ir seniau miestų sugriovi
mai. Pvz., kadaise panašiai buvo sugriauta 
Ninevija ir Tėbai, bet gyventojų nuotaika ir 
laikysena buvo kita. Ninevijoje ir Tėbuose 
likę gyvi gyventojai iš nusiminimo ir nevil
ties perkreiptais veidai bailiai slankiojo iš vie- 
nų griuvėsių i kitus, kaip nakties šešėliai. Ir 
gyvybė tuose miestuose, kaip istorikai teigia, 
greičiau išseko, negu jie spėjo žole ir krūmais 
apaugti. Nieko panašaus nepamatysi sugriau
tuose vokiečių miestuose: nei tragiškų vaizdų 
nei liūdnų veidų. Neišgirsi ir susirūpinimo 
kupinų dėl kraštą ištikusio likimo kalbų. At
rodo, lyg visa tai būtų ne jų ir ne juos liestų. 
Stebėtinas vokiečių kietasprandiškumas. Net 
ir toks sukrėtimas mažai juos pamokė.

Kalvių ir kareivinių kraštas
Sunku būtų buvę prieš karą įsivaizduoti, 

kad Vokietija buvo kareivinių ir kalvių kraš
tas. Miestai, miesteliai, kaimai ir net visokie 
užkampiai pilni buvo įvairių dirbtuvių — kal
vių. Visos jos kalė ginklus, griovimo ir naiki
nimo priemones, kuriom vokiečiai norėjo pa
sidaryti sau „raumą“ ir nukalti „naująją eu- 
ropą“. Kadangi pagal nacių koncepciją, gink
lą nešioti galėjo tik vokietis, kaip „aukštesnės 
rasės atstovas“, o visi kiti, kaip „žemesnės 
rasės" žmonės galėjo' vokiečiams tik patar
nauti. Dėl to visoms kalvėms buvo reikalingi • 
„žemesnės klasės“ žmonės, atseit, vergai. O 
vergais, pagal tą pačią pažiūrą, tiko visų tau
tų žmonės.

Vergų lizdai
Ginklu, prievarta, visokia apgaule iš visų 

Europos kraštų i Vokietiją atgabentiems žmo

nėms buvo pastatyti tam tyčia būstai: ištisos 
paprasčiausių barakų kolonijos. Visos jos bu
vo apvertos aukšta, spygliuostos vielos tvora 
kampuose su aukštais sargybiniams bokšte
liais. Ties vartais ir kitose „strateginėse vie
tose“ dar buvo pastatyti geležies betono ap
valūs bunkeriai, kurie dabar kyšo iš žemės 
iškišę savo smailas, pilkas kepures, kaip mil
žiniški grybai. Kepurėse padaryta angos kul
kosvaidžių vamzdžiams iškišti. Tokiam gry
bui nieko nepadarys ne tik tūkstančiai pli
kom rankom sukilusių vergų, bet ir iš „dan
gaus“ nukritusi pusės tonos bomba. Velniškai 
atsparus pastatas.

Griuvus rudajam (atsiprašau — trečiajam) 
reichui, atsidarė vergų lizdų durys ir milijo
nai vergų išėjo į laisvę. Dabar šie lizdai stūk
so tušti, kaip vokiečių gėdos ir rudosios ver
gijos liudininkai. Po metų, kitų — dalis su
pus, dalis sugrius, bet cementiniai bunkeriai 
dar ilgai pasiliks, kaip „trečiojo reicho“ liku
čiai. Šiuos gėdos paminklus nelengva bus pa
šalinti. Geležies betonas tik ugniai ir dinami
tui pasiduoda. ,

Tokių „kupstelių“ pilna ne tik vergų liz
davietėse, bet yra aplink dirbtuvęs ir geležin
kelio stotyse. Kai kur, ypač mažesniuosiuose 
miestuose, jau bandoma „kupstus“ pašalinti.

’ — Ką su jais darysite? — klausiu vieno 
miesto inžinierių, apžiūrinėjantį „grybus“.

— Užversim žeme, supilsim kupstą, paso
dinsimi medelių ir gėlių.

— Ir katinas panašiai daro, norėdamas sa
vo gėdą paslėpti, — pastabėjo mano kaimy
nas.

Urviniai rašytojai ir urviniai arabai
Turistams įdomių ir lankytinų vietų va

karinėj Vokietijoj nedaug. Įdomesni pastatai, 
kurie išliko nesubombarduoti, ne visi leidžia
mi lankyti. Galima lankyti kai kulias pilis.
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Italijos kapituliacija ...
Kaip žinoma, 1943 metais liepos 
£5 dieną Italijos Fašistų Didžioji 
Taryba po audringos diskusijų 
nakties didele balsų dauguma 
priėmė rezoliuciją, kuria vyriau
sioji karinė galia pripažįstama 
karaliui ir tuo būdu „nuvainikuo
jamas“ Musolinį. Jau tada buvo 
pasklidę visokių sensacingų ver
sijų apie tą triukšmingą ir dra
matišką posėdį. Iki šiol nebuvo 
pasirodę viešumon jokių autentiš
kų to istorinio posėdžio eigos at
pasakojimų. Tik šiais metais tų 
Įvykių sukaktuvine proga vienas 
Fašistų Didžiosios Tarybos narys, 
Giuseppe Bottai, paskelbė spau
doje savo užrašus, liečiančius 
paskutinį Tarybos posėdį. Mes čia 
patiekiame įdomesnes tų užrašų 
vietas. Red.

„Kalendorius rodo: 1943 metai liepos 24 d. 
M vai 15 min. Duče atidaro posėdį. Daly
vauja: Mussolini, de Bono, de Vecchi, Scorza, 
Suardo, Grandį, de Marsico, Acerbo, Biggni, 
Pareschi, Federzoni, Polverelli, Cianetti, Gal- 
biati, Bastianini, Ciano, Tringali-Casanova, 
Farinacci, Bottai, Aibini, Alfieri, de Stefani 
Rosaoni, Buffarini-Guidi, Frattari, Marinelli, 
Gottardi, Barella ir Bignardi. Visi fašistų uni-
formoje, išskyrus Mussolini, kurs apsivilkęs 
milicijos komendanto uniformą.

Mussolini atidaro diskusijas ir padaro ilgą 
pranešimą, naudodamasis gausiais užrašais. 
Jis pradeda šitaip: „Paskutiniu metu labai 
daug kalbama apie mano asmenyje sujungtą 
vyriausią karo vadovybę. Bet prašau, prisi
minkime pradžioje tos vieningos vadovybės 
istoriją.“ Čia Mussolini ima skaityti laišką, 
kurį jam adresavo maršalas Pietro Badoglio 
1940 metais gegužės S dieną, pareikšdamas, 
kad remiantis šiuo maršalo Badoglio raštišku 
pasiūlymu buvo sutikta deleguoti jam, Musso- 
Unlul, visą karinę galią, priklausiusią kara
liui. Šioje vietoje Mussolini pirmą kartą įspū
dingai prisipažįsta neturėjęs pakankamai su
gebėjimo tai funkcijai tinkamai vykdyti. „Vy
riausios karo vadovybės veikimas, — sako 
Mussolini, — yra charakterizuojamas dvipra
smiškumais, melais ir nutylėjimais. Ir melai 
ypatingai vyravo šiame kare. Taip, man pri
klauso vyriausioji karo vadovybė; bet tik vie
nam mūšiui aš pats asmeniškai vadovavau. 
Tai buvo mūšis dėl Pantellerios, kurs praėjo 
nesant generolui Cavallero ir už šį mūšį aš 
imuos pilną atsakomybę. Aš pats daviau įsa
kymą pasiduoti, kai admirolas Pavoni man 
pranešė, kad bet koks tolimesnis pasipriešini
mas saloje yra beprasmis dalykas. Tik Sta
linas ir mikado gali duoti įsakymus priešintis 
iki paskutinio'kareivio. Be to, PanteUeria yra 
mano atradimas: iki 1935 metų ji tebuvo ži
noma tik policijai (sala buvo naudojama kaip 
koncentracijos stovykla politiniams kaliniams. 
Red.). Tai yra mano kūrinys, ir aš turėjau 
teisės juo disponuoti.“

bokštus, buvusių garsių kurortų vietas. Ta
čiau kas galima lankyti — lankytojų nestinga. 
Viena labiau lankomų vietų pietų Wuerttem
berg* yra ir Ulmo bažnyčia. Tai įdomus ir 
savo architektūra akį masinantis pastatas, su 
aukštu bokštu. į bokštą įlipti — dviguba nau
da: sportas ir plačios apylinkės reginiai. Li
pančiųjų tiek daug būta, kad net laiptų pa
kopos ties viduriu išdilintos. Daugelis lipan
čiųjų, matyt, norėjo „save įamžinti“ laiptų 
sienose ir taip jas nurašė ir nubraižė parašais, 
inicialais ir kitokiais ženklais, kad jos ištisai 
marguoja.

Lipdamas viršun ir sustodamas pailsėti ne
gali nepastebėti „sieninės literatūros“, o pa
stebėjęs pradedi tirti, kas buvo jų autoriai ir 
kokių tautų. Tai įdomu, be kita ko ir tautos 
kultūringumo lygiui pažinti, nes, kaip žinoma, 
ant sienų „rašo“ labiausia kultūrinių atžvilgiu 
atsilikę individai. Daugiausia parašų yra vis 
tik vokiškų, antroj vietoj eitų rusiški ir tik 
kur nė kur pasitaiko lietuviškas. Perskaitau 
pirmąjį. Jis taip skamba: .Jonas ir Petras iŠ 
Pušaloto“, data ir toliau „abu girtuokliai". 
Gėda pasidaro. Įsižiūriu į užrašą ir pastebiu, 
kad epitetas jau kita rašysena prirašytas. 
Bokšte pastebiu: „Jadzė ir Pranas čia buvo 
1946. 6. 8.“ ir vėl kita rašysena prirašyta — 
„Lietuvos arabai“. Toliau vėl, pačioj mato
miausioj vietoj, beveik greta emaliuoto už
rašo, kad rašymas ant sienų baudžiamas 150 
markių arba trim savaitėm kalėjimo, švyti 
sąrašas lietuviškų vardų ir pavardžių: „Irena 
(pavardė), Birutė (pavardė), Kęstutis (pavar
dė) ir dar kelių vyrų vardai ir pavardės. Ka
dangi sienoj vietos pakankamai būta, dėl to 
kiekvienam pridėta „riebus“ arba „dvigubas“ 
epitetas, o mergaitėms — labai užgaulūs.

Šita „literatūra“ sugadino man nuotaiką ir 
sugėdino kaip lietuvį, nes paaiškėjo labai ne
malonus dalykas, kad mūsiškių tarpe yra „ur
vinių rašytojų“, kurie nerimsta pamatę kokią 
nors sieną, kad nepradėtų ant jos „rašyti“. 
Taip pat paaiškėjo, kad „urvinių rašytojų" 
tarpe yra ir „urvinių arabų“, kurie seka pir
muosius ir jų „raštą turtina“ visokiais epite
tais. Ir kilo savaime klausimas: argi galėjo 
Lietuvos žemėje užaugti „urviniai rašytojai" 
ir „urviniai arabai“. Aš netikiu. Bet faktasz 
gi yra. K. Obolėnas

Kalbėdamas apie pralaimėjimą prie EI 
Alamein’o Mussolini pareiškė: „Aš numačiau, 
kad anglai pradės puolimą spalių 28 dieną, 
norėdami jumoristiškai „paminėti“ fašizmo 
dvidešimtmetį.“ Už šį pralaimėjimą atsako
mybę nešą„ Rommelis, kurs yra puikus takti
kas, bet nevykęs strategas. Po to Mussolini 
labai plačiai aiškino vokiečių įnašą Italijos 
karui, paremdamas savo teigimus skaičiais. 
Pagal juos, Vokietija iki 1943 -metų balandžio 
mėn. 1 dienos prisiuntė Italijai 40 milijonų 
tonų anglies, du su puse milijonų tonų gele
žies, 22.000 tonų sintetinės gumos, 220.000 to
nų benzino lėktuvams. Tuo pačiu laiku Ita
lijos fronte veikė 1.500 vokiečių patrankų.

„Defetistai šneka, — kalbėjo Mussolini —, 
kad šis karas yra svetimas italų tautos šir
džiai. Gal būt. Bet juk yra neginčijama tie
sa, kad karas tik tada yra populiarus, kai jis 
yra laimėtas; ir jis yra labai nepopuliarus 
tada, kai jo įvykiai nėra palankūs. Visokiu 
atveju — būtų jis populiarus ar ne — tatai 
neturi jokios reikšmės. Svarbu yra ne tai, ką 
tauta turi Širdyje, o tai, kaip ji laikosi ir kaip 
JI veikia. Ir niekas negali paneigti, kad italų 
tautos dauguma laikosi disciplinuotai ir hero- 
jingai. Štai kas ir yra svarbu.“

Karas ar taika?
„Dabar mes stovime prieš dilemą: kai as

ar taika? Besąlyginė kapituliacija ar prieši
nimas iki paskutiniųjų? Aš prileidžiu, kad 
atitinkami sluoksniai — daugiausia inteligen
tų — nėra karo entuziastai. Karas, kaip mes 
sakėme, gal nėra populiarus. Bet kuris gi ka
ras buvo populiarus? Šnekama, kad šis karas 
esąs fašizmo karas. Bet juk kiekvienas karas 
yra visados karas valdančios partijos. Jei ši* 
yra Mussolinio, tai 1859 metų karas buvo Ca- 
vouro. Kaip bebūtų, bet nereikia pamiršti 
fakto, kad Anglija nori patikrinti sau domi- 
nadjos amžių Europoje, kad galėtų penkis 
kartus į dieną valgyti. Visa kita yra vaikų 
šnekos."

Keletą minučių viešpatauja tyla. Po to 
gen. de Bono paima žodį. Jis sentimentališkai 
gina kariuomenės prestižą ir neigia Musso
linio tvirtinimus, kuriais jis visą atsakomybę 
užkrovė kariuomenės vadams. „Visokiausiu 
atveju reikia pabrėžti politinę atsakomybę, 
kuri reiškiasi kariuomenės vadų parinkimu.“

Farinacci (buvęs partijos sekretorius) ap
gailestauja, kad kai kurie oficialūs sluoksniai 
reiškia nepasitikėjimą vokiečiais, ir baigia vo
kiečių galybės ir garbės iškėlimu.

De Vecchi smarkiu ^tonu atsako Farinacci, 
primindamas Jam jo keistą laikymąsi ano ka
ro metu. Staiga diskusijos Iškrypsta ii kelio. 
Bottai grįžta vėl prie tikro objekto. Jis ma
no, kad priešas, užėmęs Siciliją, pradės inva
ziją į Italijos kontinentą. Tuo atveju klausi
mas yra toks: ,,Ar Italija yra pasiruošusi t* 
smūgį atlaikyti? Iš to gali Išplaukti alterna
tyva — tęsti karą ar prašyti taikos? Tu, — 
sako Jis, kreipdamasi* į Mussolini, kurs atro
dė, klauso be didelio dėmesio, — tu savo kal
boje mums preciziškai išaiškinai, kad praktiš
kai Italija negali atsilaikyti prieš gerą tech
niškai apginkluotą puolimą. Tavo argumen
tai išsklaidė paskutines Iliuzijas, kokias mes 
dar galėjome turėti. Tavo kalbos tiesioginė 
išvada yra tokia: prie techniško ir visų pri
pažinto nepajėgumo atlaikyti priešo puolimą 
mes dar prijungiame nevykusio* vadovybė* 
sistemą. Iš to jūs privalote padaryti atitin
kamas išvadas."

Kur politinių ginčų šaltinis?
Jul. .Sakelė. — Turiu galvoje tarptautinių 

politinių ginčų ir nesupratimu šaltinį. Žino
ma, tokių šaltinių yra ne viena* — mažiausia 
šimtai. Bet visų gausiausias šaltinis yra naf
tos šaltinis. Mat, šiandien be naftos, be ben
zino ir kitų naftos gaminių nė viena tauta nė 
trumpiausią laiką apseiti negali. Be benzino 
nė viena tauta negali palaikyti nei savo pra
monės nei susiekimo talkos metu. Jau visai 
nekalbant apie karo metą. Juk patys svar
biausieji karo įrankiai be benzino nė iš vietos 
nepajudės. Tai visoki karo ir povandeniniai 
laivai, tankai, lėktuvai ir dar visoki kiti vie
šai gal ir nežinomi karo prietaisai. Iš čia su
prantama, kad visoms tautoms, ypačiai di
džiosioms — pirmoje vietoje stovi benzinu 
apsirūpinimo klausimas.

Todėl jeigu kur tik kyla koks tarptautinis 
ginčas ar aštresnis nesusipratimas — reikia 
žiūrėti, ar ten kur nors netoli nėra naftos-šal
tinių. Tuo būdu lengviausiai galima suprasti 
kai kurias labai „painias“ politines problemas 
ir net nesunku numatyti, kuo kai kurie karšti 
ginčai gali baigtis. Taigi kiekvienas, kurs se
ka tarptautinę politiką, pirmoje eilėje turi 
gerai žinoti, kokiose pasaulio vietose yra naf
tos šaltiniai ir kiek tos naftos ten yra ar gau
nama. Iš to paties žinojimo bus matyti, kas 
mažiausia naftos turi, vadinasi, kam naftos 
klausimas yra jautriausias dalykas. Kitaip 
sakant, galima numatyti, iš kurios pusės di
džiausias pavojus gręsia naftos produktais 
turtingiems kraštams.

Naftos gamyba per šį karą labai padidėjo. 
Ji siekė 1945 metais 372 mil. tonų visame pa
saulyje. Tuo tarpu 1938 metų gamyba buvo

Grandį puolimas...
Visiems reikšmingai tylint, Grandį, lyg 

keldamas naštą, stojasi kalbėti. „Aš pakarto
siu Didžiajai Tarybai tai, ką aš jau vakar pa
sakiau Dučei, ir aš pasiūlysiu atitinkamą re
zoliuciją.“ Aiškiu balsu jis tuoj pat perskaito 
savo pasiūlymą, kuriame kaltina fašistinį rė
žimą ir kuriame nurodo, kad vienintėlis kraš
to gerovės kelias yra grįžimas prie konstitu
cinių dėsnių ir grąžinimas karaliui vykdomo
sios valdžios ir visų konstitucinių galių: skelb
ti karą ir daryti taiką. Čia ir išsprogsta bom
ba ... Čia baigėsi padėties vyniojimas į neaiš
kias mintis švelnius žodžius. Dučė sėdi, lyg 
sustingęs. Jo išvaizda pasidaro geležinė ir su
koncentruota.

Grandį gina savo, pasiūlymą labai energin
gai ir su aiškia precija. Krauna argumentus 
vieną po kito prieš Mussolinio diktatūrą ir jos 
išsigimimą. Pirštu nukreipęs į Dučę, toliau 
jis sako: „Tuo užkrovei Italijai biaurią ir isto
riškai nepateisinamą diktatūrą. Tu laipsniš
kai kasdien naikinai mūsų laisves ir mūsų 
teises. Tu per eilę metų užgniaužei mūsų in
dividualybę, įvilkdamas mus į šiuos laidotu- 
viškus rūbus.“

„Tavo diktatūra norėjo šio karo. Tavoji 
diktatūra jį ir pralaimėjo. Šefas, kurį mes 
mylėjome, išnyko, o Jo vietoje šiandien vieš
patauja dekoruotas manekenas, kurį išsvajo
jo Staraces įtūžęs pamišėlis. (Starace — tai 
buvęs partijos sekretorius, kurs skelbė Dučės 
neklaidingumo mitą ir stengėsi sustandartinti

Musų pačių reikalu
Rūpesčiai dėl tolimesnės mūsų ateities bai

gia ardyti daugelio dirgsnius. Tikrai, gyvena
me gyvenimą nei sapnuotą, nei įsivaizduotą, 
nei kieno išpranašautą, o vis dėlto, atrodo, 
Jcai ka*“ ne tik tokį mūsų gyvenimą plana
vo, bet ir jo ateitį yra numatęs. Toks mūsų 
gyvenimą* yra įtrauktas į X planą. Ne atsi
tiktinai mes labai rimtai globojami esame ir 
ne be reikalo kun. Končius, važinėdamas po 
stovyklas, teiravosi, kokių knygų, kokių mu
ziko* Instrumentų ir kokių žaislų reiktų mūsų 
gyvenimui paįvairinti, nuotaikai palaikyti. 
Kad ir didi mums teikiama globa, kad mes ir 
sotūs, apsivilkę esame, turime didžiausią lai
svę, — vistiek esame suvargę, ne* mūsų dirg
sniai nepakelia nežinios, neaiškios net arti
miausio* ateitie*. Mes gyvename be jokio sa
vo plano, be jokio planingo darbo, neturime 
ateities perspektyvų.

Negaudami informacijų, nežinome, ką mū
sų patikėtiniai dirba, kokius turi planus mūsų 
ateičiai ir dėl to nerimstame.

Be abejo, neprivalome laukti ir tikėtis, kad 
visą amžių mus kas globotų, mus maitintų, 
rėdytų. Mūsų savigarba reikalauja išeiti iš 
to* padėtie*. Mūsų didžio* viltys, kad bus 
rasta* kelia* namo grįžti, kol kas nepasitvir
tina. Ne tik šnekama, bet, atrodo, ir realiai 
dirbama emigracijo* reikalu.

Žinoma, Jei iiuo meta nebūtų kitokių per- 
spekty-vų, mes turėtume sutikti su likimu ir 
emigruoti, laukdami kiekvienu momentu grį
žimo namo. Čia, buvusių mūsų priešų žemėje, 
apsigyventi dabartinėse sąlygose mums visai 
nepakeliui.

Iš čia kyla įvairių klausimų, rūpesčių ir 
konkrečių darbų. Prie savo ateities kūrimo 
turėtume ir mes patys prisidėti. Kad neatsi
durtume prieš įvykusį faktą, atrodo, turėtu
me visais klausimais išsiaiškinti su mūsų glo
bėjais, išsiaiškinti *avo tarpe ir rimtai ruoštis.

Patiekiame keletą svarstytinų klausimų: 
l^jPrašyti, kad be mūsų pritarimo nebūtų 

mums parinkta imigruojamoji šalis.

280 milijonų tonų. Vadinasi, padidėjo kuone 
33’/«. Tatai visai suprantama. Sitai padarė ka
ras ir jo reikalavimai.

Dabar kitas klausimas. Kas daugiausia 
benzino turi? Amerika — be Jokios abejones.

U.8. gamyba 1945 metai* siekė 245 mil. to
nų (gi 1938 m. — 170 mik tonų). Tai labai 
įsidėmėtinas dalykas, ne* kito* valstybės ir iš 
tolo su ja lygintis negali. Po Jungtinių Ame
rikos Valstybių seka vėl Amerikos valstybė 
Venesuela — kurios gamyba 1945 m. siekė 47 
mil. tonų. Tuo būdu pagrindiniai naftos šal
tiniai yra Amerikoje, konkrečiai — U.S. ir 
Venezuelos teritorijoje. Tad suprantama, kad 
bet kokio karo atveju Amerika vien jau dėl 
benzino turi didelių pirmenybių.

Trečias pagal naftos gausumą kraštas yra 
Sovietų Rusija. Žinoma, kiekvienas kraštas 
kiek galėdamas vengia duoti tikrą statistiką 
apie tokius dalykus, kurie yra reikalingi ka
rui. Tuo atveju sovietai yra ypatingai atsar
gūs ir tikro* tiesos sakyti nelabai mėgsta. Vis 
dėlto pagal jų oficialius duomenis sovietų naf
tos gamyba stovėjo trečioje vietoje tarp visų 
kitų pasaulio valstybių. Būtent: 1945 metais 
ten buvo pagaminta 25 milijonai tonų naftos. 
Tuo būdu sovietų naftos gamyba per karą žy
miai sumažėjo, nes 1938 m. buvo pagaminta 
30 mil. tonų. Vadinasi, karo metu Rusijos naf
tos gamyba sumažėjo apie 10*/». Tam, žinoma, 
galima tikėti — karo veiksmai daug žalos pa
darė. Apskritai, Rusija pagamina tik !*/• viso 
pasaulio naftos kiekio. Jeigu šitie daviniai 
politiniais sumetimais ir būtų žymiai „sukuk- 
linti“, tai vis dėlto naftos problema sovietams

(Pabaiga 7 pusi.) 

visą Italijos gyvenimą.) Nuplėšk nuo savo ke
purės tą juokingą ženklą, kurį tu pats prisi
segei (tuo padaroma aliuzija į „imperijos mar
šalo“ ženklą, kurį Mussolini sau suteikė po 
Etiopijos nukariavimo).

Pasistenk tapti tokiu Mussolini, kokiu ka
daise buvai... Bet tokiu būti tu jau nebe
gali: ėsi jau per toli nuėjęs. Dėl tavo bepro
tystės ir dėl mūsų silpnybių didelės italų 
tautos likimas buvo vertinamas, kaip priva
tus asmens reikalas. Och, Tavo tie absurdiški 
samprotavimai dėl atsakomybių... Neužten
ka, kad Tu užsikrautum tik atsakomybę. Mes 
visi esame atsakingi, ir kraštas, o ne kas ki
tas, turi viską apmokėti. Ir vis dėlto Tu mus 
iš atsakomybės išjungei. Mes, Didžiosios Ta
rybos nariai, patapome bevaliomis figūromis. 
Kai Tau reikėdavo parinkti ką nors svar- 
bėsnei vietai, Tu visados imdavai silpnesnį. 
Žiūrėk pats į šį asmenį (čia jis pirštu parodė 
Polverelli, spaudos ministrą): tai yra pavyz
dys. Jis neseniai įsakė laikraščiams nieko ne
kalbėti nei apie karą, nei apie Italijos nepri
klausomybę, nei apie Vittorio Veneto, nei apie 
de la Piave. Per 17 metų Tu valdei tris karo 
ministerijas. Valdei, kaip ginkluotų pajėgų 
viršininkas, ir ką per tą laiką padarei? Tu 
sunaikinai mūsų kariuomenės dvasią, Tu už
dusinai monarchiją, Tu atėmei iš jos visas 
prerogatyvas.“

Po pusantros valandos kalbėjimo Grandį 
užbaigė šitaip: „Tarp Tavo kelių juokingų ir

(Pabaiga 7 pusi.)

2) . Prašyti sudaryti sąlygas emigracijoj ap
sigyventi kolektyviai.

3) Išsiaiškinti emigrantų teises ir pareigai, 
turint galvoje, kad nebūtume suvaržyti, kai 
norėsime grįžti namo ir įvairiais kitais klau-

4) Susitarus dėl vietos ir sąlygų, tuojau 
pranešti tremtiniams, kad galėtų ruoštis.

5) Prašyti emigraciją pradėti tik po to, kai 
šiai emigračijai bus iš vienos ir kitos pusės 
pasiruošta:

A. Emigrantams turėtų būti parūpintos 
patalpos, inventorius, globa, medici«« 
nos pagalba ir kt.

B. Emigruojamiems steigti trumpalai-, 
kius kursus ir paskaitas —
a) oficialios tos valstybės kalbos,
b) gailestingųjų seserų ir akušerių,
c) žemės ūkio,
d) specialių žemės ūkio šakų,
e) kulinarijos ir namų ruošos,
f) kitokius kursus specifinius tam 

kraštui ir aplinkybėms,
g) paskaitas apie šalies gyventojus, 

papročius, kultūrą, Valstybės kon
stituciją,

h) lietuvių dvasinė kultūra, savigar
ba, auklėjimo pagrindai ir kt

Kursų kryptis pareina nuo vietos ir są
lygų, kuriose reiks pradėti gyventi. Ne tie 
patys darbai ir metodai apsigyvenus Argenti
noje, Uragvajuje ar Kanadoje.

6) Per paruošiamąjį laikotarpį visi aprūpi
nami atitinkamais drabužiais, ypač važiuojant 
į šalto klimato šalis (pvz., į Kanadą).

7) Mes ne dėl mūsų tėvynės ar savo kaltė* 
•same tokioje padėtyje; todėl visos mūsų ap
gyvendinimo išlaidos turėtų būti paimtos Ii 
reparacijų ar iš tam reikalui numatytų pa
šalpų. Mes turime pagrindo prašyti sau pa
lengvinimų.

8) Mūsų jaunimas turėtų būti priimtas t 
atitinkamas to krašto mokyklas, jei savų to
kių mokyklų nebųtų.

9) Įvairūs mūsų invalidai ir nedarbingi tu
rėtų būti kartu nuvežti ir globojami.

10) Mūsų pačių turėtų būti įkurta savi
šalpos ir globos organizacija. Mūsų sunkiai 
ar ilgai sergantieji ar nelaimės ištiktieji tu
rėtų turėti rimtą globą ir pajusti užuojautos. 
To reikalauja iš mūsų ne tik mūsų krikščio
niška pasaulėžiūra, bet ir nelaimės draugiš
kumas. Kai kurie R. Kr. skyriai tuo atžvil
giu nepateisina savo buvimo.

11) Emigracija visiems rekomenduotina tik 
kolektyvinė, bet nedaroma prievartos.

12) Mūsų emigracijos reikalu paruošti pe
ticiją — prašymą, nes čia sprendžiamas kelių 
dešimčių tūkstančių nelaimės ištiktų gyve
nimas.

18) Padėti Klaipėdos krašto gyventojams ir 
rapatrijantams iš Didžiosios Lietuvos išsiaiš
kinti ir apginti save, kad jiems būtų pripa
žintos D.P. teisės.

14) Pasiinformuoti ir užmegzti santykiu* 
su DP gynimo organizacija.

15) Atrodo, su UNRRA mums greit teks 
atsisveikinti, ar tai išvažiuojant ar ji pati 
baigs savo misiją. Mums ji bus dvejis metus 
išlaikiusi gyvybę ir davusi gyvenimo vilčių. 
Atsisveikinant turėtų būti ypač organizuotai 
išreikšta padėka, kuri atkreiptų pasaulio dė
mesį. Tam reiktų aukų parinkti ir įtraukti į 
darbą dailininkus, muzikus, poetus, rašytoju*, 
spaudą ir visą visuomenę.

16) Jei reiks išvažiuoti ir kitur apsigyventi, 
paruošti laikinos tremtinių administracijos 
projektą pagal sąlygas, kuriose reiks gyventi.

17) Visiems ir kitiems darbams nudirbti 
kooptuoti reikalingus asmenis ir iš jų sudaryti 
atitiknamas komisijas.

18) Šiais klausimais laukiame pasisakant 
Vyriausios Tremtinių Bendr. V-bos. S. J.
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Musų knyga ištremtyje
Aną dieną, kukliai minėdami tremtinlnkiš- 

kosios mūsų spaudos sukaktuves, išsikalbė
jome ir apie mūsų knygą ištremtyje, apie tą 
mielą periodinės spaudos seselę, kuri keliau
ja tais pačiais vargo keliais. Tie pasikalbėji
mai išryškina dvi mūsų visuomenei būdingas 
kryptis.

— Rašykite, kas tik rašytį norite, spaus
dinkite, kas tik spausdinti norite. Mes 
viską išpirksime ir už viską dėkosime. — Tai 
pirmosios kypti.es šūkiai.

— Susigėskite, pagaliau, grafomanai, Neiš
naudokite susidariusios padėties, nemaitinkite 
mūsų gyvenimo puvėsiais. Jeigu nesugebate 
gerai rašyti, nerašykite visai. — Taigi, antro
sios kypties atstovai bekompromisiškai reika
lauja tik geros knygos.

Žinoma, ir pirmosios srovės atstovai no
rėtų, kad knygos būtų, geros, arba bent pa
kenčiamos. Tačiau jie jokiu būdu nenori 
užkirsti kelio tiems, kurie pirmaisiais savo 
darbais pasirodė gana prastai.. Šie nenustoja 
vilties, kad blogų knygų autoriai ankščiau ar 
vėliau galės pasirodyti ir su geresniais veikaliu- 
kais ar net veikalais. Juk ne šventieji, anot jų, 
puodus lipdo. Pagaliau, čia sakoma, kad ver
šiu nebliovęs jaučiu nebaubsi. Tegul žmogus 
bando, tegul kuria. Gal ir iš jo kas nors 
išaugs. O tada nebus buvę ir didelio nuo
stolio, jei pirmieji darbai buvo prasti. Tuo, 
tik tuo principu vadovaudamosi, pirmoji mū
sų vsuomenės srovė ir skatina visus no
rinčius rašyti knygas.

Tuo tarpu antrosios srovės atstovai orga
niškai neapkenčia blogų knygų. Jie plūsta 
autorių už suvedžiojimus, už apgaudinėjimus, 
nemokšiškumą ir už eibes kitų „nepataisomų 
nusikaltimų“, kurie ta proga prikergiami 
autoriui. Si srovė bijo mūsų literatūros išsi
gimimo, bijo, kad blogi leidiniai nesužlugdytų 
mūsų knygos.

Šitą aštrų nuomonių priešingumą, apie 
kurį pravartu būtų ir plačiau pakalbėti, net 
pasiginčyti, be abejones pagilino faktas, jog 
paskutiniu laiku ima rodytis vis daugiau ir 
daugiau tokių leidinių, kurių nei kritika nei 
visuomenė nepriskiria prie gerųjų. Tiesą sa
kant, prie antrosios srovės bekompromisiš
kumo susiformavimų didele dalimi prisideda 
Ir mūsų periodinė spauda, dažnai labai sta
čiokiškai ir grubiai užpuldama naujus leidi
nius ir jų autorius, kuriems nepasigailima net 
supuvusių bulvių. Neteko pastebėti nei nuo
širdžių pamokymų, nei patarimų, nei juo la
biau, ydas išanalizavus, paskatinimų. Jie 
pasmerkiami be apeliacijos, su žemėmis su
maišomi, teisingai ar neteisingai paverčiami 
savo rūšies spekuliantais, konjunktūros 
Išnaudotojais, apkartinančiais ir taip jau kar
čias ištremties dienas.

Mūsų ištremties spauda ligšiol turi gerą 
vardą ir jos nuomonei tikima. Jei neveiktų 
ta nelemtoji konjunktūra (knygos badas), 
Išpeiktieji leidiniai neturėtų rinkos. Bet da

bar mes taip išsiilgę knygos, kad graibstome 
jas, visai neatsižvelgdami’ Į įvertinimus. Ir 
jeigu bus daugumo pastebėta, kad periodinė 
spauda peikia nepeiktinus leidinius, pasitikė
jimas ja žymiai nukrist. Dėl to ir su naujų 
leidinių vertinimu mūsų periodinei spaudai 
tektų -apsieiti gana atsargiai. To reikalauja 
jos interesai. Tas atsargumas tinka lygiai 
peikiant, lygiai giriant ką nors. Tik objekty
vus įvertinimas gali dar labiau pakelti pasiti
kėjimą mūsų periodine spauda.

Negalima kategoriškai tvirtinti, kad visi 
autoriai, kurių veikalai pasirodė esą blogi, 
godžiai išnaudotų vien tik susidariusas kon
junktūrines sąlygas. Ne visus veda vien tik 
troškimas pasipelnyti. Yra ir kitų tikslų. 
Kikevienas autorius nori prasimušti ir jis gal
voja, kad gerą dalyką pagamino (nedrįstu 
sakyti: sukūrė). Priešingu atveju jis jį per
taisytų, pagerintų. Kam kam, bet pradedan
čiam autoriui labai svarbi yra visuomenės 
nuomonė. Deja, ligšioliniai autoriai dažnai 
per vėlai pastebi, kad visuomenė į jų knygą 
žiūri visai kitaip, negu jie kad žiūrėjo ir 
tebežiūri. Jie taisytų, gerintų, bet jau po 
laiko.

Kai tuo tarpu pirmoji srovė atleidžia auto
riui jo nepatyrimą ir skubėjimą, vildamosi, 
kad ateityje jis pasitaisys, tobulės, antroji 
srovė, periodinės spaudos palaikoma, negai
lestingai jį pasmerkia ir linki jam daugiau 
savo laimės kūryboje nebandyti.

Tačiau kaip ten bebūtų mūsų visuomenė 
nori knygų, nori gerų knygų. Ji jaučia knygų 
badą ir daugeliu atvejų gali būti labai atlaidi 
autoriams. Ji nepultų jų už konjunktūrinių 
sąlygų išnaudojimą, už norą pasipelnyti, jei 
tik matytų, kad jie stengiasi pakilti aukščiau, 
stengiasi duoti geriausio, ką sugeba.

Žinoma, šiose sąlygose gyvendami mes 
neturime priemonių užkirsti kelią piktiems 
norams. Tie, kurie nori tik pasipelnyti, gali 
gaminti ir šlamštą. Ispirksime. Bet jeigu kas 
nori būti pripažintas, pamėgtas ir įvertintas, 
privalo duoti gerų, bent pakenčiamų knygų. 
Jaunieji, prieš leisdami pasaulin savo nauja
gimius, galėtu, pasitarti su vyresniaisiais, ga
lėtų su jasis kartu panagrinėti, pakritikuoti, 
o kai reikia, ir pagrindinai savo naujagimį 
apiprausti. Tai išeitų tik į gerą tiek autoriui 
tiek ir visuomenei. Ligšiolinių išpeiktų vei
kalų autoriai, berods, visi yra mūsų rašytojų 
sąjungos nariai. O sąjunga galėtų narius bent 
tam tikra prasme sudrausminti, propaguoti 
savo narių tarpe išleidžiamų knygų analiza
vimą prieš išspausdinant. Daugčia gelėtų 
pasitarnauti ir mūsų* literatūros mėgėjų ra
teliai, kuriems būtų pateikiamos analizei nu
matomos išleisti knygos. Tada gal ir būtų 
galima pasakyti:

— Rašykite, kas tik norite rašyti, bet su 
spausdinimu nesiskubinkite. Tarkitės, taisy
kite, gerinkite. Viso to naudą pamatysite 
vėliau. Vladas Minvydas

o) Literatūros žurnalas — grynai specifi
nis senajai, naujai ir naujausiai mūsų litera
tūrai pažinti bei prisiminti. Reikėtų nevengti 
ir demokratinių tautų literatūros šedevrų ver
timų.

d) Pedagoginis žurnalas, skirtas mūsų tau
tos auklėjimui ir mokymui plačia šių uždavi
nių prasme.

Sietas visiems specifinlems leidiniams, pri
silaikant jau nustatomų karinės valdžios rė-' 
mų, reikia jėgos suburti visus šių sričių spe
cialistus — žurnalistus, rašytojus, pedagogus 
ir kt. Tuo, mamo manymu, pasiektume dali
nio tobulumo, o ir užkirstumėm kelią visiems 
spaudos negalavimams. Kiekvienam skaityto
jui būtų aišku, ką jis ras šią spaudą skaity
damas ir ją remdamas. Nebus negeistino pa
ralelizmo, savotiško lenktyniavimo, žodžiu, 
spauda tobulės.

Visiems šiems uždąviniams vykdyti būtina 
patyrusių spaudos darbe specialistų, kurie 
prie LTB Vyr. Komiteto sudarytų spaudos 
reikalams instituciją. Ateityje gal galėtų į 
šias rankas pereiti ir padrikas mūsų lietuviš
kos knygos bei vadovėlių reikalas.

J. Rutkauskas

Ad. įima

“f) C Ik tMS
Jie ieško deimantų, dar nušlifuotų. 
Auksinių ašarų, ir sielvarto brangaus, 
mes?...
Kad trupinį mums laisvės duotų, — 
Ir pakraštį tėviškės dangaus!...
Jie kala ginklą, kala ir naikina, 
Nuodija šios žemės liūdną veidą, 
mes?
Lūkesčius nevilty juodoj skandinam. 
Blaškomės dainoj be aido...
JIE dideli, JIE šiandien viską gali — 
JIE — ne mes: užguiti ir maži... 
mes!...
Daugiau už juos, mylėti viską galim, 
Ir meilė mus — labai graži.

Jie eina ir klumpa ant lavonų —
Krauju nudažo ir kilnius jausmus, 
mes?...
Krislas čia, minioje milijonų,
Kada? Kada, suprast mokės kas mus?!..*

Primoji lietuvių dainų šventė ištrėmime
Antraisiais Vakarų Sąjungininkų globos 

metais, mūsų kultūriniam veikimui išbujojus 
tiek, kad nebepasitenkinama paskirų meninių 
vienetų parengimais, žymesniųjų dirigentams 
kilo mintis, suruošti platesnio masto lietuvių 
dainų šventę. Šiomis dienomis tolėją lietuviš
kos dainos*diena, laimingu ir iš dalies sąmo
ningu budu -sutapusi su Tautos Šventės iš
kilmėmis, įvyko Wuerzburge rugsėjo 8 d. Si 
pirmoji lietuvių dainų šventė ištrėmime pri
lygo panašioms iškilmėms Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Gal skirfumas tiktas, kad dainos 
posmai, seniau skambėję ir nuskambėję, šian
dien giliai smigo i susirinkusių penketos tūk
stančių klausytojų-tautiečių širdis, išspausda-

mi sunkų atodūsį, gerosios ir prarastosios že
mės prisiminimą.

Sį tremtinių gyvenimo istorinį įvykį pa
sistengsime plačiau savo skaitytojams pavaiz
duoti kitą kartą. Tenka pabrėžti tik tai, kad 
pati šventė, kurioje dalyvavo apie 500 daini
ninkų ir per 100 tautinių šokių šokėjų, sukėlė 
didelį susidomėjimą ir mūsų tautiečių-trem- 
tinių, ir globėjų-amerikiečių, ir pagaliau net 
mūsų užjūrio brolių. Be daugelio kitų šven
tės proga gautų sveikinimų, ypač išskirtinas 
ir paminėtinas Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
sveikinimas, gautas iš Amerikos ir per gar
sintuvą perskaitytas visiems šventės daly
viams. •

Užproiokoluokim ir vykdykim
A. Merkelis „Mūsų Kelyje" rado daiktą, 

kuriuo reikia iš tikrųjų susirūpinti. Tai ra
šytojų lango į visuomenę atidarymas, atseit, 
rašytojų ir visuomenės savitarpinės pagalbos 
pakto sudarymas arba „do, ut dės“ (duok, ir 
pats gausi). Reikalas eina apie literatūros va
karus. Si graži tradiciją (ypač Pov. Višinskio 
piršta) neturėtų būt pamiršta. Savoj valsty
bėj rašytojai važiuodavo į Panevėžį, Šiaulius, 
kartais į Vilnių, ištremty su gyvu žodžiu va- 
žiuotina iš stovyklos į stovyklą, iš zonos į zo
ną. Maestro Mikulskis su didesne „šeima" nu
gali laiką ir erdvę, tad rašytojų, sakysim, 
„smogiamasis dalinys“, ką bekalbėti, gali vi
sur pribūti.

Laikraščių kronikos liudija, kad šis veik
smas vyksta, bet be specialaus plano, lyg ju- 
domajame kare, pusiau partizaniškai. O čia

pus (iš rašančiojo pusės žiūrint) Elbės. Ana
pus Elbės Britų zonoj su literatūros vakarais 
skardenosi „Zibintd“ redaktorius J. Kuzmic
kas, draugystėn pasiėmęs senuką (iš barzdos 
sprendžiant!) J. Mikuckį, Vaičiūnienę ir kt. 
„parapijoms“.

O pietuos? Tradicija sirpsta lyg vynuogės 
Reino atšlaitėse. Tai B. Brazdžionio, St Sant
vara, DP Pulgio, Antano iš Gustaičių, B. Gra
žulio ir kt. „brigada“. Ji ne vieną stovyklos 
gyvenimo pilkumą apnormuotą širdį (per au
sį) sujaudino. Kalbant buhalteriškai (ir po 
draug literatūriškai), pajamos tikros. Skaity
tojas laukia. Knygų maža, o literatūros pasi
ilgta stipriai (išperkama ir grafomanai, kurių, 
anot prof. Herbačiausko, seniau ir Balbieriš
kis būt nežinojęs). Rašytojų draugija turėtų 
šią iniciatyvą paremti. Tokį kapitalą (litera-

Iš skaitytojo pusės pažvelgus
Šio laikraščio skiltyse tilpusiame straip

snyje apie mūsų spaudos reikalus ateityje, bu
vo rašoma, kad karinių valdžios organų bus 
patvarkyta, kad amerikiečių zonoje tebus lei
sta keturi lietuviams skirti laikraščiai. Taigi 
tuo reikalu šioje vietoje tenka pasisakyti bei 
pageidauti.

Pažvelgus į dabartinę mūsų periodinę spau
dą, tenka konstatuoti faktą, kad šios spaudos 
pas mus gausu. Gausu tiek-spaustuvėse spaus
dinamų, o dar gausiau rotatorium spausdinto 
žodžio atstovų. Sis visas, jei taip pavadinti, 
periodinės spaudos lagaminas savo visu svo
riu gula ant vargšų DP smegenų, o iš dalies 
ir kišenių.

Daugely vietų stovyklose veikiantieji spau
dos paltinimo kioskai — jau neretai ištisos 
spausdinto žodžio krautuvėlės. Tas, žinoma, 
gerai. Tuo mes jaučiamės patys, o ir kitatau
čiams parodom esą gabūs spaudos darbuoto
jai, o ir nemaži spausdinto žodžio mylėtojai.

Anuomet, spaudos draudimo gadynėje, lie
tuviškas spausdintas žodis buvo vienintėlis 
ginklas dėl mūsų švenčiausių teisių. Ir šian
dien tuo teisinamas daugelio dienraščių, sa
vaitraščių bei žurnalų buvimas. Taip reikalas 
atrodo iš vienos pusės. Tačiau pažvelkime ir 
į kitą šio reikalo pusę. Čia tegul niekas neį
žiūri piktos valios ir blogo noro, bet būdami, 
anot Vydūno, sau žmonėmis, pažvelkime at
merktomis akimis.

Pirmoje eilėje į mūsų periodinę spaudą, 
spausdinamą spaustuvėse. Žinome, kad jos 
pastaruoju laiku turime apsčiai. Tai sveikin
tinas reiškinys iš formalios .pusės, bet taisyti
nas iš esmės.

Pirmoje eilėje visa mūsų periodinė spauda 
turi didelių sunkumų ir negalavimų su po
pieriumi.

Antra — daugelis jų taip lygiagretaus tu
rinio ir apimties, kad savo egzistenciją tepa- 
teisina savotišku veržlumu dirbti spaudos 
darbą ir, pasakyčiau, iš viso spausdinto žo
džio pamėgimu.

Trečia — jų kalba, jau nekalbant apie lie
tuvių kalbos grynumą, yra perdaug darkoma

lietuviškų rašmenų stoka. Mes nebepripažį- 
stame jokių gramatikos taisyklių. Skaitytojas 
priverstas pats savo sugebėjimu atkurti mūsų 
gyvąją kalbą. Mes tampame kaž kokiais šve- 
beldžiais ir nemokšomis. O kiek žalos iš to 
mūsų besimokančiam jaunimui? Aiškinti nė
ra reikalo.

Antroji rūšis — tai mūsų rotatoriniai leidi
niai. Jų silpnybės daug didesnės, -lygiagretumas 
daug ryškesnis — dažnai net prieinama tai, 
kad skaitydamas tūlos stovyklos rotatorinį at
stovą, jauti, jog tai lietuviškų, spaustuvėse 
spausdinamų laikraščių santrauka — spaudos 
apžvalga. Pagrindinis gi dalykas yra tas, kad 
kiekvienas laikraštis pretenduoja į universa
lumą. Jame liečiami visi klausimai ir labai 
dažnai tokioje formoje ir eilėje, tarytum būtų 
vieno redaktoriaus redaguojami. Tas parale
lizmas nereikalingas ir beprasmis. Nėra rei
kalo įgyti laikraščių šalies epiteto — gana, 
kad jau mes poetų šalies atstovai.

Dar vienas dalykas sunkai suprantamas tai 
tas, kad nežinia ko siekia visi gausūs laikraš
čių leidėjai: pasitamavimo ar ko kito. Jei to 
kito, atvirai kalbant, biznio, tai, toks dalykas 
neremtinas. Apie panašius dalykus jau ne 
kartą buvo kelta ir kalbėta, bet reikalai ne- 
sitaiso, o jie jau senai buvo reikalingi opera
cijos.

Šios operacijos terminą mums priartina, 
kaip skelbiama, pats gyvenimas. Tad būkime 
atsargūs ir visus su mūsų ateities spauda su
sijusius reikalus rimtai apgalvokime. Atrodo, 
kad šie reikalai pagal nustatytus rėmus ir 
normas galėtų pakenčiamai susitvarkyti, o 
daugely atvejų kokybiškai patobulėti. Many
čiau, kad būtų tikslinga:

a) turėti vieną dienraštį 4-6 psl., kuriame 
būtų svarstomi politiniai klausimai ir fiksuo
jamas visas politinis gyvenimas. Priedu galė
tų būti DP gyvenimo kronika.

b) Savaitraštis 6-8 psL, o gal sąlygom esant 
ir daugiau, kuriame būtų nagrinėjami mūsų 
ir kitų tautų kultūriniai, civilizaciniai, sociali
niai, ekonominiai ir kiti reikalai Jis galėtų 
būti iliustruotas.

reikia pereiti į plataus masto ir visuotinę 
ofenzyvą. Kur jėgos? Šiaurėj ir pietuos. Bri
tų zonoj spekuliatyvinę (konservais, meile ir 
idėjom) tylą sudrumstė jau pernai Baltijos pa
jūrio žvejų kaimelis vardu Haffkrug (dalyva
vo F. Kirša, A. Rimydis, Nelė Mazalaitė, J. 
Kruminas, F. Neveravičius ir, nors kompani
joj apie save nekalbama, žemiau pasirašęs). 
Haffkrugo stovykloj pernai net 3 vakarai su
ruošta. Toks pat vakaras šįmet suruošta Lue- 
becke. Buvo literatūros vakaras Neumuen- 
steryje vad. kultūros savaitės metu. Tai šia-

tūros pasiilgusių tautiečių gerą valią ir norus) 
išeikvoti būtų nuodėmė. Čia nauda abiems 
pusėms.

Bet zonos, susisiekimas, o kiti nenumatyti 
akmens vidukelėj? Gal būt, pasigirs kritika 
(bet ne savikritika) iš tų, kurie ištremtyje dar 
kojos už savo stovyklos ribų neiškėlė. Čia at
sakytina kaimo žmonių, išmintimi: kiaušiny 
nesėdėjęs, gaidžiu negiedosi! Yra gyvenamų
jų dienų diktuojami uždaviniai, kurie įparei
goja visus Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
narius. J. Cicėnas

Naujos knygos ir leidiniai
LIETUVIŠKAI - PRANCŪZIŠKAI - ANG

LIŠKAS ŽODYNAS. Žodyną redagavo ir ko
rektūrą taisė E. Kutorgaitė. Išleido Antanas 
Urbonas, 1946 m. Spaudė H. Laupp jr spaus
tuve Tūbingene. 180 pusi., kaina 6.— RM.

Mums, esantiems dabartinėse sąlygose, 
svetimų kalbų mokymasis yra vienas svar
biausių dalykų. Užtat ir šio žodyno pasirody
mas yra sveikintinas. Praktiškumo požiūriu, 
šis žodynas darosi tuo vertingesnis, kad jis 
kartu yra ir prancūziškas ir angliškas. Dėl to 
jo teigiamumo jis bus pirmoj eilėj labai rei
kalingas prancūzų ir anglų zonose esančioms 
lietuviškų organizacijų vadovybėms, kurios 
neišvengiamai raštiškai turi santykiauti su 
okupacinėmis įstaigomis. Pavieniams tautie
čiams, besimokantiems vienos ar antros kal
bos, jis neabejotinai irgi bus naudingas.

Anglų kalbos žodžių ištarimui fonetinių 
ženklų suprastinimas pradedantiesiems tos 
kalbos mokytis bus nemažas palengvinimas, gi 
jau šiek tiek mokantiems ir pripratusiems 
prie sudėtingesnių ištarimo ženklų — nebus 
sunku perprasti ir tuos kelis šiame žodyne 
nurodytus ištarimo ženklus.

Prancūziškoje žodyno dalyje prie daikta- 
virdžių pažymėta giminė. Tai labai puiku. 
Bet tik gaila, kad čia yra prasileidusi ir viena 
kita klaida.

Jei ne skubumas, kas šiuo metu lydi kiek
vieną darbą, žodynas galėjo būti ir pilnesnis ir 
tikslesnis. Tatai pažymi ir autorė savo žodyje. 
Beje, kaip teko patirti, p. E. Kutorgaitė 
turėjo skubiu laiku jai patiektą nevykusiai

paruošto žodyno medžiagą pertvarkyti, todėl 
pasitaiką smulkūs netobulumai nebepriskirtinl 
p. E Kutorgaitės atsakingumui.

Baigiant reikia pažymėti, kad tremtinių 
masėse buvo laukiama žymiai didesnio tokios 
rūšies žodyno, tad šis, nors ir siauresnės apim
ties, pasirodė visai laiku.

SKAUTŲ AIDAS. Kas ir kur leidžia — 
nepažymėta. Redaktorius taip pat nežinomas.

Nežiūrint, kad nėra duota jo metrikos, 
SKAUTŲ AIDAS yra visiškai rimtas spaustu
vėje spausdinamas tremtyje esančių skautų 
16-kos puslapių organas, maža ko mažesnis 
už „Minties“ dienraščio formatą. Eina re
guliariai kas mėnesį. Mus pasiekė jau devin
tas, datuotas 1946. 8. 1, numeris. Kiekvieno 
numerio viršelis būna originalus, o pats lai
kraštėlis gausiai iliustruotas skautiško gyeni- 
mo vaizdais. Paskutiniojo turimo numerio 
viršelis vaizduoja Nidos sklandymo mokyklą. 
Turinyje be atitinkamų skaut®ns įdomių 
straipsnių yra skautiško gyvenimo skyrius „Po 
svetimu dangum“, iš kurio sužinom, kad ir 
tremtyje skautai iškylauja ir stovyklauja.

SKAUTŲ AIDĄ patartina kiekvienam 
skautui prenumeruotis. Jo adresas bene bus: 
Boy-Scouts Association, (21) Detmold, 
Wiesenstr. 5.

MAZGAI. Iš Grilkrafto knygelės „Kno- 
ttag“ vertė sk. vt. vyr. skilt. A. Tauras. Iš
leido L.S.B. Vadija Detmolde, 1946 m. Skau
tams reikalinga 12 pusi, brošiūrėlė, pamo
kanti, kaip rišti įvairūs mazgai.

Stp. Platūnas
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Ryškiosios asmenybės
Generolas Theron

Gausingame Taikos konferencijos delegatų 
skaičiuje visa galva savo ūgiu iškyla Pietų 
Afrikos atstovas gen. Theron. Tiesus, plonas 
ir nuolatos kariškos laikysenos generolas savo 
dvasia ir savo gyvenimo būdu yra toli atsi
traukęs nuo įprastų ir griežtų reikalavimų ki
tiems, bet visados linkęs iš savęs reikalauti 

* disciplinos, pasiaukojimo ir atsisakymo nuo 
asmeninių interesų. Visais savo išoriniais ju
desiais reikšdamas drovumą ir kraštutiniškai 
švelnų atsinešimą į kitus, Theron skrupulin
gai gerbia tradicijas, myli laisvę ir kartu 
tvarką. Praleisdamas laisvas valandas prie 
knygos ir ypatingai mėgdamas istorines bio
grafijas bei karo memuarus, jis dažnai ne
vengia pergyventi „daržininko ligų“ ir pasi
duoda visokioms daržininko amato silpny
bėms. Netoli Pretoria augąs jo daržas sutrau
kia jo dėmesį, likusį nuo visų konferencijų ir 
nuo visų diplomatinių misijų. Šiandien The
ron jaučiasi atplėštas nuo savo mylimo amato, 
nes jam reikia sėdėti Romoje ir atstovauti 
prie naujosios itališkos respublikos Pietų 
Afriką.

Theron kraujuje yra daug „prancūziškos“ 
rasės lašų... Jo prosenoliai — hugenotai nu
kėlė jo gimtinę be jo valios į Pietų Afriką- 
prieš 300 metų; nukėlė į Harrismith, į Orange 
valstybę, tuo metu priklausiusią olandams. 
Gimęs iŠ tėvo profesoriaus ir kartu labai 
drausmingo magistrato — Harrismith’o bur
mistro, generolas Theron atsinešė palinkimą 
drausmingam kario gyvenimui. Jaunojo The
ron nežavėjo nei tėvo profesija, nei humani
tariniai mokslai, nei pagaliau biurokratiškas 
valdininko amatas. 22 metų jaunikaitis, vos 
prasidėjus Pasauliniam Karui, skuba įstoti ka
riuomenėn paprastu kareiviu ir pasižymi kom
panijoje prieš Pietų Afrikos vokiečius. Ge
nerolas Smuts apdovanoja jį pasižymėjimo 
ženklais. Nuo čia prasideda jaunojo Theron 
meilė ir prisirišimas prie gen. Smuts'o. Greit 
jis tampa seno būrų šefo.— generolo Smuts’o 
— adjutantu kapitono laipsnyje ir lydi jį į 
visas konferencijas. 1917 metais jau majoras 
Theron sutinkamas Prancūzijoje, vienoje afri
kiečių brigadoje. Susirišęs ištikimybės jau
smais su gen. Smuts’u, Theron įeina į diplo
matinį kelią. Ir jis šiandien yra vienintelis 
Versalio taikos veteranas, dalyvaująs kaip de
legatas Paryžiaus Taikos konferencijoje.

Kol gen. Theron atkeliavo Paryžiun, rei
kėjo jam pereiti gana ilgą karo veiksmų ke
lią. Nuo Egipto sienos su 8-ta armija per 
El-Alameiną, Tunisą, Siciliją... ir Casino gen. 
Theron atvyko i Romą, kaip Pietų Afrikos 
dalinių vadas ir čia pasiliko vėliau, kaip am
basadorius. Pasiliko dėl to, kad jis gerai pa
žįsta Viduržemio jūros problemas ir gerai nu
sivokia Artimųjų Rytų klausimuose. Dėl šio 
paskutinio dalyko jis vadinosi taip gi amba
sadoriumi prie Graikijos ir prie Egipto vy
riausybių.

Kaip karys ir kaip diplomatas, gen. Theron 
suranda Taikos Konferencijoje įdomumo, su
randa manevravimo lauką, suranda vietos ir 
laiko savo idėjoms pareikšti. Ir kai neseniai 
Vienas Paryžiaus laikraščio korespondentas jį 
paklausė, kaip jis žiūri ir vertina konferenci
jos darbus — jis atvirai atsakė: „Aš girdė
jau, kad Rusijoje sakoma, jog ten arklys par
duodamas du kartu.“ Tais žodžiais gen. The
ron pasakė daug apie Rusiją, pasakė viską 
apie Taikos konferenciją ir pasakė, ką galvo
ja Pietų Afrika apie „pirklišką“ politiką Eu
ropoje ... V. Audrūnas

Baigus kaltinamųjų gynėjams savo kalbas, 
keturių didžiųjų valstybių atstovai — kaltin
tojai baigiamose savo kalbose suglaustai dar 
paminėjo svarbiuosius, čia pat teisme įrodytus 
nusikaltimus, kritikavo gynėjų tvirtinimus ir, 
išvardinę kiekvieno kaltinamojo nusikaltimui, 
prašė teismą kaltinamuosius nubausti.

Anglų, prancūzų ir rusų atstovai prašė tei
smą visiems kaltinamiesiems skirti mirties 
bausmes.

Daugiausiai vietos kaltintojų kalbose buvo 
skirta gynėjų pareiškimų kritikai. Pirmuoju 
kalbėjo amerikiečių atstovas — kaltintojas 
Jacksonas. Pradžioje jis norodė šio tarptauti
nio teismo reikšmę ir tikslus. .Pirmieji 40 
metų šio amžiaus istorijos tyrinėjimuose bus 
laikomi žiauriausiais laikais, — kalbėjo Jack
sonas. — Du pasauliniai karai paliko tokį žu
vusiųjų skaičių, kuris yra didesnis už visas 
senaisiais amžiais ir viduramžiais kare daly
vavusias armijas. Joks amžius anksčiau nėra 
pergyvenės tokio masto žudynių, tokių žiau
rumų ir nežmoniškumo, tokios beatodairi- 
nės tautų deportacijos vergijon, tokio mažu
mų naikinimo. Tortūrų baisumai išblėsta prieš 
nacionalsocialistinę inkviziciją. Jei mes ne
pajėgsime išnaikinti šių barbariškų įvykių 
priežasties, tada negalima bus pranašauti, kad 
šiame 20-tame amžiuje bus apsisaugota nuo 
civilizacijos žlugimo. Šių samprotavimų išva
doje mes esame priversti visa padaryti, kad 
ši grėsmė būtų pašalinta. „Ir anglų atstovas- 
kaltintojas Schawcross’as, kalbėdamas ta pa
čia tema, sako, kad „ši byla turi būti kelro
džiu civilizacijos istorijoje. Ir jos reikšmė bus 
ne tik 4a. kad kaltieji bus nubausti ir tuo 
pabrėžta, kad teisė pagalios nugali blogį,.bet 
ir kiekvienam eiliniam žmogui pasaulyje pa
rodoma, kad individas turi būti laikomas svar
besniu negu valstybė“. Ir jei tarptautinis tei
smas Niurnberge nacionalsocialistinius tarp
tautinių žudynių vykdytojus pripažinsiąs kal
tais, sako anglų atstovas, tuo būsiąs sudary
tas precedentas, kad tarptautinė teisė saugo 
žmonių gyvybę, nors į ją kėsintųsi ir tos vals
tybės valdžia, kurios piliečiais šie žmonės yra.

Į gynėjų kritiką dėl statuto, kuriuo buvo 
i sukurtas tarptautinis teismas, plačiau atsakė 
amerikiečių atstovas Jacksonas:

„Londono statutas, vis tiek ar jis kuria 
naujus pagrindus, ar remiasi senaisiais, kiek
vienu atveju reiškia pakitimą tarptautinėje 
teisėje, kuris maždaug atitinka primityvių 
įstatymų išsivystymą, kada žmonės liaunasi 
bausti nusikaltėlius pagal jausmus, o įveda 
bausmės pagrindimui logiką ir tardymą. Kal
tinamieji, kurie iš viso jokios teisės neturėtų 
būti išklausytais, jei mes neturėtume šio sta
tuto, dabar reikalauja visiškai panaikinti šio 
statut'* teisinius pagrindu*. Be abejo. Si* tei
smas nėra kompetentingas panaikinti arba 
pakeisti tą statutą, kuris buvo pasirašytas 4 
didžiųjų ir dar 19 kitų valstybių. Šio statuto 
nuostatai yra kiekvienam bylos dalyviui pri
valomi.“

Toliau Jacksonas atsakė į gynėjų dažnai 
mėgiamą kartoti nusikaltimų pateisinimo mo
tyvą, vad. vadlzmo principą. Kaltinamieji ir 
jų gynėjai teismui aiškino, kad tik Hitleris 
esąs atsakingas už visus nusikaltimus. Visi 
kiti nieko negalėję, o tik vykdę jo įsakymus. 
Bet ar šie vyrai, nuo kurių priklausė milijo
nai žmonių gyvybių, kurie suko didžiulę karo 
mašiną ir kuriems Hitleris patikėjo aukščiau-

Viena diena...
(Atkelta iš 2 pusi.) 

kiančių žodžių ir baigė jubiliatų porą laimi
nančiais žodžiais. „Maria Mater Gracia“ gie
smės, smuiko, cello, fortepiano ir solistės su 
choru tonų šilkinėms gijoms išnykus, visi jie 
Šviesiais veidais subruzdo, o kunigo prie al
toriaus jau nebebuvo.

Čia pat ašaros, čia pat malda, čia pat ir 
džiaugsmas. Po valandos toj pat salėj altorius 
Išnyko, o išsitiesė užtiestų stalų eile. Taip bal
tai užtiesti stalai ir tokios puikios gėlės ant 
jų ir ant sukaktuvininkų kėdžių bylote byloja 
apie šeimos šventę. Kai jau visi buvo prie 
stalų ir ansamblio pirmininkas karštais, kaip 
visado, žodžiais pasveikino jau dešimtį metų 
sėdinčią drauge porą, — tai p. p. Mikulskius, 
— prasidėjo pietūs, vaišės, sveikinimai. O kas 
taip viens kita sveikins, kaip tie jautriašir- 
džiai, — to paprastas žmogus ir žiūrėdams 
nesupras.

Pusę trijų ansambliečių šeima ir keletas 
svečių ištempę ausis klausėsi, kas yra iš ar
čiau ta Indija. Kun. Sabaliauskas, misijona- 
ves Indijoje net dvejis metus, daug įdomybių 
patyręs, labai sodriais sakiniais apibūdino tą 
pasakų kraštą. Moterims, žinoma, nepatiko 
tema apie Indijos moterų teises, vyrai gisėdė- 
jo pasipūtę ir geidė į Indiją gastrolių. Gera 
būtų jiems tenai, nes čia jie ir baltinius skal
biasi ir kojines adosi patys.

Po visokių pasišnekėjimų apie Indiją tuoj 
buvo paskelbtas tinklinio turnyras. Kas ne
žino, kad čiurlioniškiai yra ir geri sportinin
kai. Dažnos įvairių sporto rūšių rungtynės jų 
tarpe būna tarp Vilniaus ir Kauno komandų, 
tačiau tinklinio turnyrui sudarytos bendrų a 
ir b klasių sportininkų ekipos burtu keliu. 
Laimėtojams jie patys sudėjo iš anksto dova-

inų cigaretėmis — argi buvo kada taip, kad 
J laimėtojas negautų dovanų. Jų pačių pasida- 
’ rytoje aikštelėje penktą valandą teisėjo jau 
buvo išmestas pinigas ir pirmoji komanda, 
stovėdama aikštelėje, sušuko:

— Pagerbti priešui, tris kartus kelk — 
pilk, kelk — pilk, kelk — pilk!

Ir taip komandos po komandų su įvairiais 
pasisveikinimų žodžiais ėjo aikštelėn ir po 
rungtynių iš jos. Žinoma, buvo sudaryta ir 
valdžios ekipa — tai pirmininkas ir abu im- 
presarijai. Jie su žiūrovais pasisveikino lai
kydami rankoj vyno bonką:

— Pagerbti publikai, tris kartus sveiks — 
ačiū, sveiks — ačiū, sveiks — ačiū! Kai bon- 
ka pasidarė tuščia ir kai prasidėjo rungtynės, 
valdžia ir pamatė, kad jie ne visur valdžia.

Ten, kur ryta buvo altorius, pietų metu — 
stalai, ten pat sutemus už uždangos jau rin
kosi artistai, o prieš ją, kur rytą klūpojo ir 
meldėsi — vakare sėdėjo tų pačių linksma 
publika. Jie patys publika ir patys vaidinto
jai. Vadinasi, vienuoliktą prasidėjo variete. 
Atsiskleidus uždangai, pranešėjas į publiką 
prabilo net šešiomis kalbomis. Dar pranešė
jui neišėjus, publika jau buvo įkaitinta, o kai 
prasidėjo numeriai, kilo triukšmas, juokas iki 
ašarų, klegesys, bis... Vaidino artistai, vai
dino publika, juokėsi publika, juokėsi artistai 
... Jei kas dar galėtų iš šono stebėti šia šei
mą, tam būtų tiktai saldaus juoko, o jie buvo 
tik vieni. Ir kas supras tos šeimos reikalus 
čia jie meldžiasi, čia verkia, čia ir džiaugiasi.

Nuaidėjus paskutiniams akordeono gar
sams po trumpų šokių, kai paskutiniame lan
ge išnyko lempos šviesa — užviešpatavo visa 
čiurlioniškių pastogę nakties tyla Kai nak
tužės tamsa užspaudė jų akis, jie ramiai mie
gojo, o jų veiduos spindėjo k malda, ir aša- I 
ros, ir džiaugsmas. J. K. |

Niurnbergo byla
Kaltintojų kalbos

sius valdžios postus, gali pasaulį įtikinti, kad 
jie nėra bendrojo nusikaltimo sąmokslininkai, 
— klausia Robertas Jacksonas. Kiekviename 
sąmoksle visi dalyviai yra atsakingi dėl nusi
kaltimų, kurie buvo numatyti bendrajame 
plane, nors daliai sąmokslininkų tie nusikal
timai ir nebūtų žinomi. Savaime suprantama, 
ir šie yra už tai atsakingi, jei nusikaltimai 
išplaukia iš bendrojo plano. Tuo pačiu klau
simu kalbėjo Sovietų S-gos atstovas-kaltin- 
tojas gen. Rudenko. — Ir šioje byloje są
mokslo buvimas negali būti paneigiamas, jei, 
pvz., Baldur von Schirach’as gal būt nieko 
nežinojo apie vergų pirklio Fritz Sauckelio 
arba pogromų skatintojo Juliaus Streicherio 
atskirus veiksmus. Sąmokslo esmės nepakei
čia ir atskirų narių nesutarimas. Tokie nesu
tarimai esti kiekvienoje vagių ir plėšikų gau
joje. Ir dėl to plėšikų gauja nenustoja eg
zistuoti, kaip tokia. Labai dažnai nusikaltėlių 
gaujos vadas pasisavina neribotą valdžią kitų 
gaujos dalyvių atžvilgiu. Dar niekada nebuvo 
užginčytas nusikaltėlių gaujos buvimas vien 
dėl to, kad ne visi nusikaltėliai turi lygias 
teises, o vienas iš jų yra užgrobęs aukščiausią 
valdžią“.

„Taigi nei kaltinamieji nei jų gynėjai — 
kalbėjo gen. Rudenko — neįstengė pateikti 
tikrų pateisinimo motyvų. Yra tikra, ką ir 
jie galėjo pakartoti, kad kaltinamieji daugu
moje ne patys įvykdė nusikaltimus. Be abejo- 
tiems, kurie tokias aukštas vietas turėjo na
cionalsocialistinėje Vokietijoje, nebuvo reika
lo savo rankas tepti tokiu nešvariu darbu. 
Jie davė tik įsakymus, kurie jų pavaldinių 
paklusniai buvo vykdomi. Jie yra atsakingi 
už kiekvieną nužudymą ir už kiekvieną na
cinių budelių nekaltai pralieto kraujo lašą, 
nes jie tesiskyrė nuo nusikaltimų vykdytojų 
tik savo rangu ir veikimo apimtimi.“

Kaltinimo kalbos buvo baigtos paskiausiai 
kalbėjusio Tarybų S-gos atstovo gen. Rudenko 
kreipimusi į teismą:

„štai stovi prieš Jus, mano ponai teisėjai, 
šitie kaltinamieji, žmonės be garbės ir sąži
nės, kurie įstūmė pasaulį į nelaimių ir skau
smo bedugnę ir savo tautai atnešė didžiulį 
vargą. Tai politiniai nuotykių ieškotojai, ku
rie nepabūgo žiauriausių veiksmų savo pra
gaištingiems tikslams atsiekti; tai negailestin
gi demagogai, kurie savo grobuoniškus tikslus 
dengė veidmainišku melu. Tai nežmoniški 
budeliai, kurie nužudė milijonus nekaltųjų. 
Vardu tikrosios meilės žmoniškumui, kuris 
viešpatauja tautose, atminimui milijonų ne
kaltų žmonių, kurie šios nusikaltėlių gaujos 
buvo pasmerkti pražūčiai, ir dėl 'vilties į lai
mę ir taikinga* busimom* kartoms darbo ga
limybes — ai reikalauju visiems kaltinamie- 
sima, be išimties, aukščiausios bausmės: mir
ties bausmės.“ V. G.

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

The Thirty Third Lesson — Trisdešimt trečioji pamoka
Veiksmažodžio will Past Tense forma 

would (uud) turi dar vieną reikšmę, būtent: 
būtojo dažninio laiko. Pvz., “He would go for 
a walk every morning“ — jis eidavo pasi
vaikščioti kiekvieną rytą. Čia pupil turi iš 
prasmės suprasti, ar tai būtasis dažninis lai
kas ar tariamoji nuosaka. “Would" vartoja
mas t. p. kaip mandagumo forma. Pvz., “Would 
you please“ atstoja mūsų — malonėkit. Jeigu 
norite pasakyti dar mandagiau, tai vartokite 
“Would you kindly please“; lietuvių kalboje 
tokiu atveju greičiausiai pasakytume — pra
šau, malonėkit Po šių dviejų išsireiškimų 
bendratis vartojama be "to". Pvz., “Would 
you kindly bring me a book“.

Anglų kalboje labai dažnai sakinio gale 
vartojamas tam tikras išsireiškimas, kurį į 
lietuvių kalbą galima būtų išversti “ar ne?“. 
Pvz., iš ryto vienas kaimynas klausia kitą: 
“Lovely morning to-day, isn’t it?“ — Gražus 
rytas šiandien, ar ne? Kadangi “moming“ 
yra bevardės giminės, tai isn’t vartojame su 
“lt“. Tačiau jei kalbėsime apie moteriškos gi
minės subjektą, tai turim pavartoti “she“. 
Pvz., “She is a nice girl, isn’t she?“ — ji graži 
mergaitė, ar ne? Jeigu kreipiamės į kurį nors 
asmenį, tai vartojame “are". Pvz., “You are 
in a hurry aren’t you?" — jūs skubat, ar ne? 
„Ar ne“ pareina nuo pagalbino veiksmažodžio, 
kurį mes vartojame klausiamam sakiny. Jei 
sakinys sudarytas su “have“, tai ir „ar ne“ 
bus su atitinkama “have“ forma. Pvz., “You 
have money, haven’t you?“ — jūs turit pini
gų, ar ne. “He did his work well, didn’t he?“ 
— jis gerai atliko savo darbą, ar ne? Jeigu 
klausiamasis sakinys yra neigiamas, tai "ar 
ne“ bus teigiamas. Pvz., "She is not a nice 
girl, is she?“ — ji nėra graži mergaitė, ar ne? 
“You are not in a hurry, are you?“ — jūs 
neskubat, ar ne? “You have no money, have 
you?“ — jus neturite pinigų, ar ne?

O dabar nusikeikime mintimis į pirmos 
klasės vagoną ir pasižiūrėkim, kaip sekasi pe
reito j pamokoj minėtai porai. Jie jau vagone 
ir porter aiškina: — “Your luggage (lagedž) 
is in the vau“ (vėn) — jūsų bagažas yra pre-

Kas jungė ...
(Pradžia 3 pusk) 

rusams Dardanelų liesti negalima
— anglai ir prancūzai „parodė dantis“. Tai 
taip ir išėjo, kad Austro-Vengrija savo grobį 
pasiėmė, o rusai ir šį kartą prašovė pro šalį. 
Tad rusams daugiau nieko neliko kaip „pasi
piktinti“, labai užjausti Serbijai ir plūsti 
Austro-Vengriją. Tai labai tipiškas slaptasis 
diplomatijos triukas. Gerai įsižiūrėję pana
šių dalykų ir dabar Europos politikoje apsčiai 
surasime.

Ketvirtoji Europos krizė buvo
Balkanų karai 1912-13 metais.

šitie karai (iš karto kariavo Bulgarija, Ser
bija, Graikija ir Montenegro prieš Turkiją, 
po to Serbija, Graikija, Rumunija ir Turkija 
„čiupo“ Bulgariją) dar labiau paaštrino san
tykius Serbijos su Austro-Vengrija, o už pir
mosios pečių stovėjo Rusija, už antrosios — 
Vokietija. Taigi faktinai didėjo įtempimas 
tarp Rusijos ir Vokietijos.

Pagaliau penktoji krizė kilo iš Sarajevo 
atentato 1914 m. Tai buvo paskutinė krizė. 
Ji tikslą pasiekė — pirmasis pasaulinis karas 
suliepsnojo. Po pirmojo pasaulinio karo buvo 
labai daug ir labai įvairių tarptautinės poli
tikos įvykių. Nėra reikalo šia proga apie Juos 
kalbėti. Užtenka konstatuoti, kad tas „cemen
tas“ Vokietija), kuris surišo Angliją, Prancū
ziją ir Rusiją prieš 1914 metus,

po 1918 metų ne tik neišnyko, bet labai 
pavojingai sustiprėjo.

Mat, prie jo prisidėjo dar Japonija. Bet, ži
noma, pagrindas — Vokietija. Tai visai su
prantama, kodėl ir antrą kartą tos trys vals
tybės buvo kietai susijungusios. .

Dabar tų valstybių
.jungėjas“ — Vokietija išnyko.

Už tat ir matome, kad kuone automatiškai 
atsinaujino tarp anglų ir rusų tie patys gin
čai ir tose pačiose vietose, kur anais laikais 
jie „dirbtinai" (dėl baimės prieš Vokietiją) per 
įvairius kompromisus buvo laikinai sustab
dyti. Kokiu būdu anglai savo ginčus „išspren
dė" su Vokietija — visi gerai žinome. Ar da
bar tie patys sprendimo „būdai“ bus panau
doti galutinai pasakyti, žinoma, dar negalima, 
įdomu tik pabrėžti, kad Balkanuose partne
riai truputį pasikeitė. Nuolatinis partneris — 
rusai ir dabar ten neblogai jaučiasi — diri
guoja Titą. Tik vietoje Austro-Vengrijos ir 
Vokietijos Serbijai (dabar Jugoslavijai) ulti
matumus stato amerikiečiai. Žinoma, ultima
tumai tai dar toli gražu ne karas. Gavus ulti
matumą galima ir nusileisti (ypatingai tuo 
atveju, jei „globėjai“ dar nepasiruošę). Bet, 
kaip matėme, įvairūs ultimatumai ir diplo
matinės krizės karų neatitolina, bet visai ti
krai juos artina. Ypačiai jei išnyksta tas, kas 
pirmiau rišo ir jungė. O dabar ne tik „jungė
jas“ išnyko, bet diplomatinės krizė* dygsta 
kaip grybai po Lietau*. Pasaulis Jau pradeda 
net priprasti prie tų krizių ir laikyti ..nepa
vojingomis“. Baisu būtų jei išeitu kitaip...

kiniam vagone. “You can put these things on 
the rack (rak) in the compartement" — jūs 
galit padėti šituos daiktus į tinklą skyriuje. 
“Thank you", sako the gentleman ir tips him
— ačiū, sako ponas ir duoda jam arbatpini
gių. Kai ateina the guard (gard), jis jo klau
sia: “Please do not put too many passangers 
into the compartement“ — prašau, nesodintkit 
(nedėkit) per daug keleivių į skyrių. Kai ši
tas nueina, jis klausia savo žmoną: “When 
does the train start?“ — kada išvyksta trau
kinys? “At nine o’clock: I think, we have 
enough time, I shall go to the waiting-room 
(uėting rum) and drink a cup of tea“ — de
vintą valandą, aš manau, mums pakaks laiko 
(mes turime pakankamai laiko), aš nueisiu į 
laukiamą j jį kambarį ir išgersiu puoduką ar
batos. “At nine o’clock she is already back 
and the guard shuts the doors“ — devintą 
valandą ji jau sugrįžus ir gelžkelietis uždaro 
duris. "The engine (ėndžin) whistles, (uistls) 
and the train steams (styms) out of the sta
tion" — garvežys sušvilpia ir traukinys iš
važiuoja (išgaruoja) iš stoties. Kaip jiems to
liau sekėsi kelionėj, pamatysim kitą pamoką, 
o dabar keletas paaiškinimų.

To tip — duoti arbatpinigius. The tip — 
arbatpinigiai. Anglų kalboje nesakoma "to 
give a tip“, bet tiesiog to tip. Pvz., “don’t for
get to tip the servant“ — neužmiršk duoti 
arbatpinigių tarnaitei. “The guard“ (gard) sa
vo pirmykštėj reikšmėj reiškia — sargas, ta
čiau, jei kalba eina apie gelžkelį, tai reiškia 
konduktorius arba .tiesiog gelžkello tarnauto
jas. “Steam“ (stym) — garai. 'To steam out"
— išgaruoti. Anglai dažnai vartoja šitą iš
sireiškimą kalbėdami apie traukinio išvykimą 
iš stoties.

Dėl vietos stokos netaisyklingųjų veiksma
žodžių šiandien neimsiu.

Korektūros klaidų atitaisymas
XXXII pamoka: 1) Trečioj eilutėj praleista* 

might tarimas. “Might“ tariame (malt).
2) 25 eilutėj vietoj pavalgyti turi būti pa
sižvalgyti
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Kur politinių ...
(Atkelta iš 4 push)

yra labai aktuali. Iš to jau galima spręsti, 
kad naftos šaltinius turintieji kraštai, ypač 
artimesnieji sovietų kaimynai, nebus lengvai 
palikti ramybėje. Čia vis atsiras visokie „ju
dėjimai“, autonomijų, išlaisvinimų ir panašus 
klausimai. Visa tai geriau „pauosčius“, bus 
nesunku pajusti benzino kvapą.

Ketvirtoje vietoje yra sovietų tiesioginis 
kaimynas Iranas-Persija. Čia pagaminama 
apie 17 milijonų tonų naftos. Per karą naftos 
gamyba ten labai padidėjo, nes 1938 m. buvo 
gauta tik apie 10 mil. tonų. Iš čia visai aišku, 
kodėl Persijoje darosi tai, kas dabar ten da
rosi, o iš tikrųjų ten bręsta daug kas...

Visose kitose pasaulio valstybėse naftos 
gaunama jau žymiai mažiau — taip maždaug 
tarp 2 ir 6 milijonų tonų per metus (daviniai 
1945 metų). Štai tos valstybės (skliausteliuose 
nurodyti mil. tonai): Meksika (6,13), Rumuni
ja (4,73), Irakas (4,35), Argentina (3,26), Ko
lumbija (3,23), Trinidad (3,08, Saudi-Arabija 
(2,85), Peru (1,93). Dar kitose pasaulio valsty
bėse negaunama jau net ir dviejų milijonų 
tonų per metus. Štai tos valstybės: Olandų 
Indija (1,36). Reikia tuojau pastebėti, kad čia 
naftos gamyba per karą labai sumažėjo — 
1938 metais čia buvo gauta 7,39 mil. tonų. 
Toliau — Egiptas (1,34), Bahrein (1,00), Kana
da (0,89), Britų Borneo (0,30), Britų Indija ir 
Burma (0,36). Ir visose kitose likusiose vals
tybėse apie 3 milijonus tonų iš viso.

Iš šitų davinių galima padaryti dar vieną 
išvadą. Artimesnieji Rytai, Iranas, Irakas, 
Arabija „ramybės“ neturės — jie laiko svar
biausius šaltinius, iš kurių anglai semiasi ben
ziną. Į juos „nenuilstamai" tiesia savo ranką 
ir Sovietai. Tai viena medalio pusė. Kita vėl 
vertus, šituos šaltinius supa musulmonai — 
vadinasi, kas nori žibalo-benzino, tas negali 
stipriai susipykti su arabais. Yra žinoma dar 
daug kitų motyvų, kurie verčia didžiąsias 
valstybes ieškoti arabų simpatijų, šito gero 
su arabais sugyvenimo ir simpatijų ieškojimas 
labai apsunkina ir Palestinos klausimą. Taigi 
ir čia šiek tiek kvepia žibalu.

Svarbu taip pat atsiminti, kad iš visų Eu
ropos valstybių tik viena Rumunija yra lai
minga — turi naftos šaltinius (žinoma, dėl to 
ji yra taip pat nelaiminga. Jai sunku bus iš
vengti sovietų „meilės“ ir „prisirišimo“). Su
prantamas dalykas, kad Rumunijos naftos ga
myba per karą nukentėjo — sumažėjo.

Tiesa, dar nežymūs (palyginti) naftos kie
kiai gaunami Austrijoje — Zistendorfe. Hit
leris stengėsi per karą ją labai išplėsti. Bet 
tatai vis vien žymesnės reikšmės neturi. Šiek 
tiek gaunama naftos dar ir Vengrijoje. Beje, 
per karą vokiečiai, o taip pat ir kitos valsty
bės, darė milžiniškas pastangas sintetiniam 
benzinui gaminti. Kiek toli toje srityje yra 
pažengta — dar paaiškės. Faktas yra tas, kad 
sintetinis benzinas Vokietijos neišgelbėjo. Vie
na iš pačių didžiųjų Vokietijos pralaimėjimo 
priežasčių buvo benzino badas. Ne veltui vo
kiečiai prieš karo pabaigą turėjo posakį: 
„lengviau duoti vokišką kraują, negu ben
ziną".

Ir iš tikrųjų taip ir yra. Valstybės, kurios 
pradės karą nebūdamos apsirūpinusios pakan
kamu benzino kiekiu, „apmokės“ tą savo klai
dą savo žmonių kūnu ir krauju.

Tai va kur yra pats didžiausias politinių 
ginčų šaltinis. Jo vardas: benzinas.

Italijos kapituliacija...
(Atkelta iš 4 pusi.) 

tuščių frazių, kurias Tu išrašydinai ant visų 
Italijos sienų, randasi viena, kuria Tu pasa
kei 1924 metais: „Tegul pražūva visos parti
jos, tegul pražūva ir mūsiškė, tegul tik pasi
lieka ir gyvena italų tauta." Šiandien jau 
atėjo tam laikas: partija turi žūti."

Gili ir liūdna tyla tęsėsi kelioliką sekun
džių po Grandi kalbos. Laukta diktatoriaus 
reakcijos; laukta įžygiuojant juodmarškinių 
sudrausti pasireiškusiai nenuoramai. Bet vi
sa Mussolinio reakcija: tai baisus veido pa
balimas ir išsimušęs kaktoje prakaitas. Jis 
nuvargusiu žestu atsisega savo apikaklę ir vos 
girdimai iškošia pro dantis: „Tikrai laimė at
suko nugarą..."

(Bus daugiau)

Pranešimai
dybai tvirtinti specialinių mokslų įstaigų va-1 
dovybes ir mokomąjį personalą, nurodant 
vardus, pavardes,.mokslo cenzą, praktikos sta
žą, kurį dalyką ir kiek savaitinių pamoką 
dėsto.

Specialinių mokyklų bei kursų vadovybės 
pristato Švietimo Valdybei savo įsteigų mok
slo planus ir programas.

LB stovyklų Komitetai prašomi pasirūpin
ti, kad sudarytuose švietimo skyriuose būtų 
išrinktas asmuo, kuris rūpintųsi specialinių 
mokslų reikalais. Apie tai prašoma pranešti 
Švietimo Valdybai. z

LB stovyklų Švietimo Skyriai prašomi tuo
jau pranešti Švietimo Valdybai:

1) kurie kursai stovykloje veikė per 1945/8 
m. metus, kas jiems kurį laiką vadova
vo, kiek asmenų juos lankė, kiek as
menų juos baigė, ar buvo išduoti baigi
mo pažymėjimai ir koki.

?) kurie kursai veikia šiais mokslo metais, 
kiek klausytojų į juos yra isirašę; kiek 
vyrų, kiek moterų, kiek laiko kursai tę
sis, kieno iniciatyva ir vardu tie kursai 
suorganizuoti. Jeigti kursai dar nepri
statyti Švietimo Valdybai tvirtinti, tai 
tas reikia atlikti, kaip šiame pranešina 
yra pasakyta.

3) Jeigu stovyklose yra tremtinių globos 
įstaigų suorganizuoti ir tvarkomi kur
sai, tai ir apie juos prašome painfor
muoti, kaip ir apie savo suorganizuo
tuosius.

Švietimo V-bos Spec. Mokslų Skyrius 
Rašyti adresu:
(16) Wiesbaden, DP Camp 563, 
Litauisches Lager, Švietimo Valdyba.

1945 rugsėjo men. 6 d. tragiškai žuvo ma
no mylimaa vyras

a. a. Juozas MAINE LIS.
Jo mirties dienai paminėti š. m. rugsėjo

6 d. įvyksta Detmolde gedulingos pamaldos.
A. Mainei ionė

Jurininkų Mokykla Flensburge
(Mokinių dėmesiui)

Iš norinčių Jūrininkų Mokykloj mokytis 
pusės susilaukėme nepaprastai didelio susi
domėjimo. Nėra galimybės atsakyti kiekvie
nam atskirai. Pasinaudodamas spaudos prie
lankumu, papildomai pranešu:
1. Į mokyklą priimami mokiniai tik iš anglų 

zonos (tuo tarpu UNRRA paskutiniu parė
dymu tik iš Schleswig-Holstein provinci
jos, bet šį nuostatą gal pasiseks pakeisti 
visos anglų zonos naudai).

2. Mokinių skaičius yra apribotas — 150 mok., 
t. y., 50 moksleivių kiekvienai Pabaltijo tau
tai. (Šį skaičių gal pasiseks padidinti iki 
200.) Tad pirmoj eilėj bus priimami tie, 
kurie jau yra plaukioję ar šiaip atlikę ko
kią nors praktiką laivuose. Jų žinios dar 
bus patikrintos spec, egzaminų komisijos. •

3. Baigę 6 metų pradžios mokyklą ir turį 17 
metų, gali paduoti prašymą.

Prašymas paduodamas šia tvarka:
Visų pirma kiekvienas kreipiasi į savo 
UNRRA (kuriai jis priklauso), UNRRA-oje ' 
gaunamas spec, prašymo formuliaras, kurį j 
užpildžius, grąžinamas UNRRA-i ir laukia
ma atsakymo. (Prašymus siųsti tiesiog į 
Flensburgą nėra prasmės; anksčiau pri
siųstieji irgi nebegalioja.)

Labai apgailestauju, kad laikantis šių 
UNRRA-os nuostatų, tik maža prašymų 
dalelė liks patenkinta.

St. Kuznlinskas, 
Pirmininkas

Specialinių mokyklų ir kursų 
reikalu

LB Švietimo Skyriai prašomi imtis inicia
tyvos plėsti specialinių mokyklų bei kursų 
tinklą.

Kur tos iniciatyvos imasi atskiri asmenys 
ar visuom. organizacijos, Švietimo Skyriai 
prašomi tame darbe padėti.

Specialinių mokslų įstaigos turi būti Švie
timo Valdybos patvirtintos.

LB švietimo Skyriai pristato Švietimo Val

Mes ieškome savųjų
1876. Šaltis Vaclovas (Oberlenningen, Kr. 

Nurtingen, Lithuanian Camp) — Rim
šos Alfonso ir Kinkos Alekso.

1877. Juškaitis Jonas (Heidelberg, Schloss
berg 12) — Pargaliauskaitės Juzefos, 
gim. 1925 m.

1878. Partilkėnas Julius (Meerbeck b. Stadt
hagen, Litauisches Lager) — sūnaus Al
gio ir dukters Genės Partilkėnų.

Lietuviai, gyv. Lūbeck, Artillerie-Kaserne, 
Lithuanian Camp, ieško:

1879. Dargienė Elena — vyro Dargio Vlado,
1880. Budvilas Balys — motinos Budvilienės- 

Gucaitaitės Valentinos,
1881. šerelis Adolfas — sūnaus šerelio Eriko,

1882. Brandtnerienė Vera su sūnumi (Dillin- 
gen/D., Litauisches Lager) — savo vyro 
Brandtnerio Juozo. Turintieji apie jį 
bet kurių žinių prašomi atsiliepti.

1883. Marcijonas Aleksas (Dillingen/D., Li
tauisches Lager) — Buravičiaus Vale
rijono.

1884. Ručinskas Vacys (Ansbach, Philipp- 
Lom-Str. 22) — sesers Alubauskienės 
Vandos ir pažįstamų.

1885. Jakubėnas Pranas (Ansbach, Philipp- 
Lom-Str. 22) — giminių ir pažįstamų.

1886. Kuodys Martynas — Stakio Povilo, gy
venusio Rumburge prie Dresdeno. Laiš
kus siųsti „M. K.“ Redakcijai.

1887. Eidukevičius Jurgis (Dansk Rode Kors 
Lejr, Nymindegab pr. Norre Nebel Jy- 
land, Danmark) — savo žmonos ir bro
lių iš Suvalkijos.

1888. Ligeikytė-Petniūnienė (D.R.K. Lejren, 
Blok 12, Nymindegab pr. Norre Nebel, 
Danmark) — savo vyro Petniuno Alek
sandro.

1889. Untulienė Petronėlė (Mollbrūcke b. Spit- 
tal a. d. Drau, Kamten, Osterr.) — savo

, sūnaus Untulio Alberto, gim. 1925 m.
1890. Tautvaišas Bonaventūras (Lehrte bei 

Hannover, DP. Camp Churchill) — gi-
■ minių ir pažįstamų.
1891. Kučinskienė-Kamaitienė Joana (Arns

berg, Waldlager „Lituania") — sūnaus 
Kučinsko Marijono.

1892. Žemaitis Alfonsas (Wiesbaden, Litaui
sches Lager, Bl. 30-1-10) — sūnų Že
maičių Vytauto ir Alfonso.

1893. Kleinys Evaldas (Hanau, Litauisches 
Lager) — savo sūnų Kleinių: Valterio, 
Alvino ir Henriko.

1894. Prancienė Marija (Hanau, Litauisches 
Lager) — Franco Alberto ir Franco 
Henriko.

1895. Butkienė, dirbusi Berlyne, parašyk Ju- 
sioniui °etrui, (20) Wolterdingen, Kr. 
Soltau Itic Camp.

1896. Genikienė Ema ([23] Seedorf, Kr. Bre
mervorde, D.P. Baltic Camp, Lithuanian 
Gruppe) — Švedo Juozo ir sesers Šve
dienės Martos.

1897. Nėvienė Helena. (Seedorf b. Zeven, Kr. 
Bremervorde, DJP. Baltic Camp, Lithua
nian Gruppe) — savo vyro Nėvo Otto, 
gim. 1903. I. 2.'

1898. Samajauskas Vytautas (Watenstedt ūb. 
Braunschweig, DP Baltic Camp) — gi
minių bei pažįstamų.

1899. Stulgaitės Juozas (Watenstedt u. Braun
schweig. DP Baltic Camp) — prašo at
siliepti gimines ir pažįstamus.

1900. Strodomskis Pranas (Hanau, Litauisches 
Lager) — Strodomskio Eduardo, Juozo

1911. Sudnickaitė-Joninienė Angelė (Lahde, 
Kr. Minden, Camp Nr. 3) — Ferencaitės 
Genės ir kt.

1912. Sudnickas Leonas (Lahde, Kr. Minden, 
Camp Nr. 3) — Broko Prano su šeima, 
Broko Stasio, Vinco s., Kalinausko Jono 
su šeima.

1913. Blaževičius Aleksandras (244 Main Str., 
Bristol, Conn., USA) — savo motinos 
Blaževičienės-Savickienės A., brolio Jur
gio, kun. Šateikos Broniaus, kitų giminių 
bei pažįstamų.

1914. Lungytė Sofija (Lahde, Kr. Minden, 
Camp 3, ,,B“-13) — Stumbrio St. ir Mak
simavičių šeimos. Apie juos žinantieji 
prašomi atsiliepti.

1915. Norkūnienė Aleksandra (Lahde, Kr. 
Minden, Camp 3, ,,B"-13) — savo vyro 
Norkūno Vyto, buv. Prancūzijoje.

1916. Drochneris Liudas (Wolterdingen, Kr. 
•Soltau, DP Baltic Camp) — sūnaus 
Drochnerio Eduardo. Turintieji apie jį 
bet kurių žinių prašomi atsiliepti.

1917. Staugaits Valentinas (Gr. Hesepe Camp. 
Kr. Meppen) — giminių ir pažįstamų.

1918. Radavičius Aleksas (Mūhldorf a. Inn, 
Obb., Eichfeld 6) — savo brolio Rada-

s.; Strodomskaitės Julės, Juozo d.; Kon- 
drotienės Kazės.

Lietuviai, gyveną (24 Lūbeck, Artillerie- 
Kaserne, Lithuanian Camp, ieško:

1901. Naruševičius Vincas, Juozo s., — brolio 
Naruševičiaus Kazio, Petrausko Povilo, 
giminių ir pažįstamų.

1902. Kukanauskas Vincas — brolių Kuka- 
nauskų Juozo ir Antano.

1903. Grigai Alesė ir Pijus — giminių ir pa
žįstamų.

1904. Lithuanian Welfare Office, (24) Lūbeck, 
Moltkestr. la — Gajauskaltės-Nemunie- 
nės Evaldos. Žinančius apie jos esimą 
ar likimą prašoma pranešti.

1905. Šidlauskas Kajetonas ([14a] Biberach- 
Riss, Gymnasiumstr. 29, Litauisches La
ger) — Buivydo Stasio ir Bukausko Vi
liaus.

1906. Siurblys Kazys ([24] Flintbeck bei Kiel, 
Baltenlager) — giminių ir pažįstamų.

1907. Ciulkys Vilius (Seedorf-Zeven, Kr. Bre
mervorde, DP Camp, Lit. Post, II-34-1) 
sesers Mėtos ir Bimšos Jurgio iš Mar
tynų.

Vytautas Pukteris (Neustadt [Holst.], U- 
Boot-Schule, Block 5/Sūd, Zimmer 36) 
praneša, kad pas jį yra patekę laiškai 
šiems adresatams:

1908. Dr. Jonas Sadauskas (A. Camp 1219, DP 
Assembly Center, via Gt. Britania; siun
tėjas: T. Miller, 4626 Dover St., Chica
go 40, Ill.).

1909. Mr. Jonas Džermeika (Wedel 570 Camp, 
1210 Assembly Center R.A.O.Q. via Gt. 
Britain; siuntėjas: Consulat General of 
Lithuania, New York 24, N.Y.).

1910. Stovyklų Administracijai (DP Camp 570, 
Wedel [Schlesw.-Holst.], Assembly Cen
ter 1210; siuntėjas Juozas Mickevičius, 
Agricultural College 14 Newton Piece, 
Glasgow C. 3, Great Britain), šis laiš
kas gautas atidarytas. Jo turinys toks: 
„Gerbiamieji, prašau paskelbti mano 
pavardę. Aš ieškau pažįstamų ir gimi
nių. Aš gyvenu Anglijoje ir galiu gi
minėms ir pažįstamiems suteikti para
mos ir pagelbėti. J. Mickevičius.“

vičiaus Jono, Jono s., gim. 1925 m. Ma
noma, kad dabar gyvena anglų zonoje.

1919. Repšys Vytautas skelbia savo adresa: 
c/o Lundkirst Stromsnas, Hullstaham- 
mar, Sveden.

1920. Zitikis Balys (Gęretsried, Kr. Wolfrats
hausen, Baltisches Lager) — brolio Zi- 
tikio Vlado, kt. giminių ir pažįstamų.

1981. Miliauskas Emilius ([24] Lūbeck, Artil
lerie-Kaserne, 10-3, Lithuanian Camp)
— brolio Miliausko Eriko, buv. nelaisvė
je Regensburge.

1922. Petronytė Romilda ([24] Lūbeck, Siems, 
Flender 3) — tėvo Petronio Česlovo, gim. 
1898 m.

1923. Bačiulis Aloyzas ([24] Lūbeck, Artille- 
rie-Kaseme, Block IV, Lithuanian Camp)
— brolių Bačiulių Petro ir Jono, kt. gi
minių ir pažįstamų.

1924. Raščius Antanas ([24] Lūbeck, Artille
rie-Kaserne, 10-16, Lithuanian Camp) — 
brolio Raščiaus Povilo ir pažįstamų.

1925. Dirvelienė Marta (Oldenburg i. O., La
ger „Unterm Berg“) — savo sūnaus Dir- 
velio Jurgio.

1926. Taraškevičius Viktoras ([14a] Weilheim- 
Teck, Kalixtenbergstr. 4) — savo arti
mųjų.

1927. Venclauskai Adolfas ir Aldona ([24] Lū
beck, Moltkestr. la) — Dr. Žemaičio 
Vlado su šeima ir Zienkevičiaus Mari
jono.

1928. Vtžynis Juozas, Amerikos pilietis, kilęs 
nuo Molėtų, ieško B. ir L. Kaušilų. Dėl 
adreso kreiptis pas Dipl. Inž. K. Dau
gėlą, Kempten, Lithuanian Camp.

1929. Stankaitytė-Budrienė Elena ([24] Gluck
stadt, Litauisches Lager) — Dr. Šeštoko 
Motiejaus, paskutiniu laiku iš Karaliaus- 
čiaus išvykusio į Vieną.

1980. Brocas Gustavą ([24] Flensburg, Ostar- 
beiterlager, Eckernforder Landstr. 65) 
— Broeo Alberto, Mitjošaičio Andriaus, 
Šneideraičlo Andriaus ir Dikšaičio Jur
gio.

1931. Bagušauskas Jonas (Wunsiedel, Markt- 
redwitzstr. 35) — savo brolio Bagušau- 
sko Stasio. Jo likimą žinantieji prašomi 
atsiliepti.

1932. Kairys Povilas (Headquarters 1193-rd 
Labor Supervision Company A.P.O. 168, 
U.S. Army, Mannheim-Rheinau) — Jur
kevičiaus Kęstučio.

1933. Ramanauskas Augustas (Deinsen, Kr. Al- 
feld, Litauisches Lager) — savo brolio 
Ramanausko Jono, Petraičio Gustavo ir 
Petraitytės Editos.

1934. Hesienė Ona (Deinsen, Kr. Alfeld, Li
tauisches Lager) — savo sesers Grigu- 
tienės-Stepaitytės Berios ir Stepaičio 
Herberto su šeima.

1935. Kas žino apie likimą Valantinienės Vil- 
helminos, iki 1945 m. balandžio mėn. gy
venusios Leipzig-West 33, Reichelstr. 25,

■ Lager Nr. 233, prašau pranešti Valenti
nui Aleksui, gyv. (24) Lūbeck, Geniner- 
str., Litauisches Lager.

1936. Sapkauskas Mykolas ([f4b] Ravensburg, 
Schillerstr. 31) prašo atsiliepti matinin
ką Ivanauską Joną.

1937. Simokienė Ona (Hannover, Litauisches 
Lager, BL 12, Zimm, 13) — savo sūnų 
Simokaičių Andriaus, Jono ir Gustavo.

' —" Balsys Ant. (Kempten/Allg., Stiftkeller- 
weg 9, b. Fr. Mayer) — savo žmonos 
Bnitrušaitienės-Kazlauskaitės Kazimie- 
ros, Iki 1945. II. 10 gyv. Magdeburge.

1939. Endzaitienė Augustina (Hanau/M., DP 
Camp 7a-18) — savo sūnaus Endzaičio 
Prano, savo laiku buv. Gotenhafen bei 
Danzig.

1940. Karo belaisvis Italijoje Tamošaitis Alek
sas — savo žmonos Tamošaitienės-Zda- 
navičiūlės Stasės. Laiškus rašyti: Wm. 
Aleksas Tamošaitis (lithuanian), A. 
740.755, A.J. P.O.W. camp Nr. 4/C. En
clave Rimini, Naples (Italy). Via Han
nover.

Skelbimas
L. T. B. Seedorf o Apylinkės Teismai 

(Kreis Bremervoerde)
skelbia:

Ipolitas Tėvainis, sūn. Kosto, gim. 1922 
m. balandžio mėn. 6 d., Index Card G. 22976831, 
kalt, vagystėje, padaręs nusikaltimą, pasišali
no iš stovyklos ir pasislėpė nuo Teismo. Sto
vyklų komitetai, komendantai ir policijos įs
taigos prašomos pranešti šiam Teismui pasi
slėpusio Ipolito Tė v ainio gyv. vietą (b. b. 
Nr. 31/46). Apylinkės Teismas

L. T. B. S e e d o r f o Apylinkės Teismas 
(Kreis Bremervoerde)

skelbia:
Gediminas Brazaitis, sūn. Jono, gim. 

1925 m. gegužės 28 d. (index card G. 21766372) 
ir Vytenis Z a k s a s, sūn. Kazio, gim. 1927 m. 
balandžio 27 d. (index card G. 217664119), kal
tinami vagystėje, pabėgo iš suėmimo ir pasi
šalino iš stovyklos. Stovyklų komitetai, ko
mendantai ir policijos įstaigos prašomos pra
nešti šiam Teismui pasislėpusiųjų Gedimino 
Brazaičio ir Vytenio Žak s o gyv. vietas 
(b. b. Nr. 33/46). Apylinkė Teismas

Spakenbergo lietuvių stovyklos Teismas 
skelbia, kad šios stovyklos tremtiniai Juozas 
Rakauskas, 24 m. amžiaus, ir Vaclovas 
I e d as, 20 m. amžiaus, yra įtariami pavogę 
iš tos pačios stovyklos tremtinių 3.500.— RM 
pinigais ir rankinį laikrodėlį. Šiuo metu nuo 
tardymo ir teismo juodu yra pasislėpę.

Lietuvių stovyklų vadovybės ir šiaip 
asmens, žinantieji minėtų RdWausko ir Ledo 
dabar apsistojimo vietą, prašoma tuojau pra
nešti šiam Teismui tokiu adresu: Spakenberg- 
Geesthacht (bei Hamburg), Litauisches Lager.

Stovyklos Teisėjas

Dėl Revizijos Komisijos rastų trūkumų 
sandėlyje, kviečiamas atsiliepti ir duoti pa
aiškinimų buvęs stovyklos prekių sandėlio ve
dėjas p. Juozas JANUŠAITIS.

Kadangi p. J. Janušaitis iš mūsų stovyklos 
išvyko be žinios, vengdamas išsiaiškinti su 
Revizijos Komisija ir į mūsų vietos spaudoje 
talpintą kvietimą dėl rastų sandėlyje trūku
mų pasiaiškinti neatsiliepė, prašome stovyk
los vadovybę, kurioje p. Janušaitis gyvena, 
mums apie jo gyvenamą vietą pranešti.
„UNTERM BERG" stovyklos OLDENBURGB 

komendantas ir komitetas

Padėka
Reiškiame gilią padėką Weissenburgo Lie

tuvių Komitetui ir lietuviškajai visuomenei 
už taip nuoširdų prisidėjimą prie paminklo 
pastatymo mūsų brangiajam tėvui, vyrui, bro
liui ir švogeriui

a. a. Girininkui ŠIPELIUI Stasiui, 
palaidotam Weissenburgo kapinėse.

Taip pat dėkojame p. Siliūnui už paminklo 
projektą ir „Sietyno“ Ansambliui už malonų 
dalyvavimą paminklo pašventinime.

J. Šipelienė ir J. G. Rukšėnai
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Iš amerikiečių lietuvių spaudos
J. Savaičio paskaitos' Kanadoje

Vienas pirmųjų tremtinių, nuvykusių į 
JAV, yra Jurgis Savaitis, buv. „Svetur“ re
daktorius, iš Švedijos. Abi Lietuvą ištikusias 
okupacijas Jurgis Savaitis išgyveno Lietu
voje, yra neblogas kalbėtojas, taip pat su sa
vim iš Švedijos pasiėmęs ne maža dokumen
tinės, abi okupacijas liečiančios medžiagos, 
todėl amerikiečiams lietuviams jis buvo visai 
laiku ir visai tinkamas pastatyti prieš bimbi- 
ninkus. Pirmąsias kalbas J. Savaitis pasakė 
Naujorke ir Čikagoje, o paskui su atsiminimų 
ir įspūdžių iš abiejų okupacijų pasakojimais 
apvažinėjo visas JAV lietuvių kolonijas, daž
nai vienur kalbėdamas tuojau po iš Lietuvos 
sugrįžusio Bimbos, kitur — porą dienų prieš 
Bimbą. Bimbininkų propagandinė akcija už 
sovietinę Lietuvą visur buvo žymiai -aplam
dyta. Nieko negelbėjo nė „Laisvės“ ir „Vil
nies“ nukreiptos kampanijos prieš J. Savaitį, 
kaip prieš „fašistą ir kvislingą“. Dabar „Nau
jienos“ praneša, jog Jurgis Savaitis išvykęs į 
Kanadą ir su paskaitomis apie Lietuvą važi
nėja po kanadiečių lietuvių kolonijas.’Pirmo
sios žinios yra iš Montrealio ir Toronto, dvie
jų stipriausių Kanados lietuvių kolonijų, kur 
J. Savaitis sukėlęs didelį susidomėjimą ir iš
judinęs lietuvius į dar didesnį tautinio darbo 
suaktyvinimą. Ir vienur ir kitur vietos ko
munistai lietuviai pabandė klausimais sumai
šyti kalbėtoją, tačiau J. Savaitis aštriais ir 
sąmoningais atsakymais sumaišė pačius ko
munistuojančius. Iš Toronto J. Savaitis turi 
vykti į Winipegą ir, gal būt, dar toliau į va
karus, kur yra nemažų lietuvių kolonijų ir 
tik rugpiūčio pradžioj vėl grįžta į JAV.
Našlaičių atsikvietimas susidūręs su kliūtimis

Paskutiniuose pranešimuose našlaičių par- 
sikvietimo į JAV reikalu-BALF („Naujienos“ 
Nr. 157) kviečia lietuviškąją visuomenę ir or
ganizacijas sulaikyti pradėtą akciją, kandangi 
atsiradusios našlaičius parsikviesti kliūtys nė
ra lengvai ir greit nugalimos. Kokios tos 
kliūtys, nei BALF nei laikraštis nepasako. 
Surinktos šiam reikalui pinigų sumos palieka 
BALFe, kol vėl sąlygos bus palankios' naš
laičių parsikvietimo reikalui Iki šiol į JAV 
atvyko tik keturi našlaičiai (trys mergaitės ir 
vienas berniukas). Jie visi keturi dar neį

Įvairios žinios
Pasaulinė kronika

• Feldmaršalas B. -L. Montgomery numato 
aplankyti prezidetną Trumaną ir padaryti ke
letą pranešimų JAV karinėse įstaigose. Jis 
yra pakviestas gen. D. Eisenhowerio. Mont
gomery lankėsi Kanadoje.
• Prie JAValstybių ir D. Britanijos laivyno 
prisidėjo ir turkų laivynas atlikti pratimų 
Egejaus jūroje — tarp Dardanelų ir Graikijos.
• Į Maitinimo ir Žemės Ūkio organizaciją 
priimta dar 4 nariai — Airija, Italija, Portu
galija ir Šveicarija, kurios turės įmokėti ati
tinkamai nario mokesčio — 53.000 dol., 106.000 
dol., 43.000 dol ir 43.000 dolerių. Sovietų Są
junga kol kas nedalyvauja suvažiavime, vyk
stančiame Kopenhagoje.
• Lenkija pasiuntė į D. Britaniją 30 vagonų 
kiaušinių.
• Gen. Dwight D. Eisenhoweris, vyr. JAV 
kariuomenės štabo viršininkas atvyks į Euro
pą ir aplankys Angliją, Prancūziją, Belgiją ir 
okupuotus Europos kraštus.
• Rusų zonoje Berlyne radijo stotis neper
transliavo Byrnes kalbos vokiečių kalba ir 
todėl didelė vokiečių tautos dalis negalėjo 
žinoti, ką Byrnes kalbėjo.
• Jei neįvyktų streikų, JAValstybės ateinan
čiais ar 1948 metais galėsiančios pagaminti 
per metus 6 milijonus automobilių.
• Graikijos lėktuvą pašovė Jugoslavijos 
priešlėktuviniu pabūklu ir nukrito Jugoslavi
jos pusėje. Įgula sulaikyta Jugoslavijos 
įstaigų.
• Londone prasidėjo lauktoji Palestinos 
klausimais konferencija, į kurią žydai atsisakė 
siųsti savo atstovus, tačiau, gal būt, dar daly
vaus.
• JAValstybės, tikimasi diplomatiniuose 
sluoksniuose, pasirengusios pasiūlyti Vokie
tijos taikos sutarties projektą sudaryti ir jį 
svarstyti, net jeigu kitų ęatelitinių kraštų su
tarčių svarstymas būtų nustumtas į šalį. No
rima net nustatyti terminą, kada tai įvykdyti.
• Herbert Hooveris, buvęs JAV prezidentas, 
pareiškė, jog maisto siuntimas į Jugoslaviją 
sulaikytas todėl, kad netiesioginiai juo maiti
nama Tito armija.
• Per Graikiją skrenda raketos 5 ar 10 km 
aukštyje. Jas matė Graikijos ir Britanijos 
karininkai. Viena raketa nukrito ir Belgijoje.
• Winston Churchill jau planuoja vykti 
ateinančiais metais į Kanadą, o dabar jis 
atostogauja Šveicarijoje. 

sūnyti, ir BALF abejoja, ar atsiras lietuvių, 
norinčių juos įsūnyti: visi keturi atvykusieji 
yra 15-17 metų amžiaus, o tai jau ne tas am
žius, jog įsūnijamas būtų be vienokios ar-ki- 
tokios rizikos. Našlaičius įsūnyti yra pasisiū
lę keliasdešimt lietuviškų šeimų, jos visos ieš
ko našlaičių, jaunesnių kaip 12 metų, tačiau 
BALF praneša, jog pirmuose gautuose lietu
vių našlaičių sąrašuose pageidaujamo amžiaus 
našlaičių nėra.

Neleidžia grįžti iš Sibiro
Amerikiečių lietuvių laikraščiai, remda

miesi gaunamais laiškais iš Sibiro tremtinių, 
buvo pranešę, kad sovietų valdžia yra paža
dėjusi leisti grįžti į Lietuvą visiems tremti
niams, kurie bus pakviesti iš Lietuvos. Šie 
ketinimai buvo sužadinę naujas viltis Sibiro 
tremtiniuose, kurie buvo pradėję susirašinėji
mą ir su namiškiais ir su JAV lietuviais, pra
šydami pagalbos. Dabar LAIC praneša, kad 
visos viltys vėl užgesusios. Sovietų valdžios 
pareigūnai Sibire vėl nieko nežino apie duo
tus pažadus, o amerikiečiai lietuviai bijo, jog 
tai galėję būti tik paprastos provokacijos iš
siaiškinti, su kuriais Lietuvos žmonėmis trem
tiniai dar turi tampresnį ryšį.

Komunistai neteko vieno bendrakeleivio
„Naujienos“ liepos 3 d. numeryj praneša, 

jog tomis dienomis iš amerikiečių komunistų 
bendrakeleivių pasitraukė Kazys Pilėnas-Pal- 
mer, vienas iš aktingiausiųjų „Laisvės“ ir kt. 
lietuvių komunistų laikraščių bendradarbių. 
Kazys Pilėnas jau nebejaunas žmogus, lietu
viškajai visuomenei tiek Lietuvoje, tiek ir už 
Lietuvos sienų pažįstamas ne per geriausia 
reputacija, šio karo metu dirbęs amerikiečių 
žvalgyboje, o po karo aktingai straipsniais ir 
kalbomis lietuvių komunistų rateliuose gynęs 
sovietinę Lietuvą ir keikęs „fašistus ir kvis- 
lingus“, nenorinčius grįžti iš Vokietijos. Jo 
„atsivertimas“ tėra iš paprasčiausio išskaičia
vimo, kadangi jis niekad nėra bandęs plaukti 
prieš vandenį, o visuomet buvo ten, kur ge
riau moka ir kur lengvesnis darbas. Vis dėlto 
jo išstojimas komunistams didžiai nepatogus, 
ir, anot „Naujienų“, „Laisvės“ redakcija, ga
vusi pareiškimą, taip ir nežinanti, ką su juo 
daryti — skelbti laikraštyje ar ne.

' V. Dav.

• JA Valstybėse vėl prasidėjo streikas preky
binio laivyno darbininkų ir tarnautojų.
• Nauji vaistai — vardu furacin — gamina
mi JAV iš avižų lukštų. Šie vaistai yra che
minis produktas, kuris geriausiai gydo žaisdas, 
kurios dažnai sunkiai pagydomos. Jis taip pat 
svarbus prieš infekcines odos ligas, diabeti
nes, furunculus ir kt.
O JAValstybės planuoja perorganizuoti pė
stininkų divizijas į didesnius vienetus, būtent, 
nuo 11.000 iki 17.000 karininkų ir karių, aprū
pinant tankais, priešlėktuvinėmis oro pajėgo
mis ir kt.
• Buvęs JAV prezidentas H. Hooveris tikisi, 
jog JAV pasilaikysiančios Ramiajame van
denyne užimtas salas dėl savo krašto sau
gumo.
• Pasirodė JAValstybių didžiausias pasau
lyje bombonešis — X B 63, kuris turi 163 pėdų 
ilgi ir 230 pėdų plotį. Jis gali nešti 10.000 sva
rų bombų krovinį ir skristi 10.000 mylių, t. y., 
nuo San Francisco iki Tokijo ir atgal. Jis 
gali transportuoti 400 pėstininkų su pilna 
apranga.
• JAValstybės sutiko kredituoti Olandiją ir 
Norvegiją. Pirmajai skiriama 20 milijonų, o 
antrajai 10 milijonų dolerių pirktis atsargų, 
esančių už Amerikos ribų.
• Friburge, Šveicarijoje, rugsėjo 2 d. buvo 
sušauktas tarptautinis katalikų studentų fede
racijos kongresas. Jame dalyvavo iš 42 kraštų 
apie 500 delegatų.
• Pranešama, kad Austrijos užsienių reika
lų ministerio dr. Kari Gruberlo ir Italijos mi- 
nisterlo pirmininko Alcide De Gasperi pa
siektas etinis ir politinis susitarimas dėl pie
tiniame Tirolyje gyvenančių vokiečių ir kal
bančių vokiškai

Litvinovo pasitraukimas
Sovietų pažiūros dėl bendradarbiavimo
Maksim Litvinovas, ilgametis užsienių rei

kalų ministeris, užsienio ambasadorius ir pa
skutiniu metu užs. reik, ministerio pavaduo
tojas buvo vienas stipriausių tarptautinės ne
dalomos taikos šalininkų. Jis rėmė Rusijos 
dalyvavimą tarptautinėse organizacijose — 
Tautų Sąjungoje ir Jungtinėse Tautose, tikė-' 
damaę, jog komunistinė Rusija turinti savo 
pažiūras išreikšti tarptautiniame forume su 
kapitalistinėmis tautomis kartu. Atseit, ko
munistų bendradarbiavimas su išoriniu pa
sauliu pagal Litvinovą yra būtinas.

Diplomatiniai sluoksniai nurodo, jog Po- 
litbiuro pažiūros esančios pasidalijusios į tris 
grupes. Pirmąją grupę sudaro tie, kurie ma
no, jog komunistinė Rusija negalinti taikoje 
gyventi su kapitalistiniu pasauliu ir kad ka
ras tarp šių dviejų sistemų yra neišvengia
mas; antrąją grupę sudaro tie mintytojai, ku
rie mano, kad karas tarp šių sistemų gali 
būti, bet Rusijai reikalinga dar 10-15 metų 
atsistatyti, savo įtakai ir galybei išugdyti. 
Tretieji mano, jog Rusija galinti taikoje gy
venti su kapitalist’nėmis valstybėmis, spren
džiant ginčus tarptautinėse organizacijose.

Prie šios trečios grupės priklausė ir Lit
vinovas ir matyti dėl šios priežasties jam teko 
iš viceministerio pareigų pasitraukti.

Pirmajai grupei atstovaująs, sako tie patys 
šaltiniai, viceministeris V. Višinskis, o antra
jai — maršalas Stalinas, kuris šiuo klausimu 
yra lankstesnis.

Britų diplomatai apgailestauja Litvinovo 
pasitraukimą.

Dar nereikalinga vėl ginkluotis
AP iš San-Francisco praneša, kad JAVal

stybių karo ministeris Robert P. Petterson pa
reiškęs, jog Amerikai esant dabartinei padė
čiai nesą tiesioginio reikalo vėl apsiginkluoti. 
Bet jei tai būtų reikalas, pareiškė jis, „tai, aš 
tikiu, mes šešių mėnesių būvyje ga’ėtume būti 
ten, kur mes buvome prieš metus“.

Toliau spaudos konferencijoje jis pareiškė, 
jog „šiuo metu taika nesanti saugi“.

Žmogaus teisių teismas
Australijos atstovas H. F. Whitlam taikos 

konferencijoje Paryžiuje pasiūlė įsteigti „žmo
gaus teisių teismą“, nes tai esą numatyta At
lanto chartoje. Atrodo labai keistu dalyku, 
kad susirinkę žmonės nori sukurti žmogaus 
teisių gynimo organą. Atseit, yra pasaulyje 
žmonių, kurie nesielgia kaip žmonės. Austra- 
lietis pareiškė, jog Jungtinės Tautos, pasira
šydamos Atlanto chartą, buvo prašomos re
spektuoti teisei bendrai ar paskirai kaip tai 
buvę proklamuota chartoje. Whitlam pasiūlė 
įtraukti į visas penkias vasaliniams kraštams 
paruoštas taikos sutartis papildymus dėl žmo
gaus teisių apsaugos tuose kraštuose.

Tarptautinis žmogaus teisių teismas būtų 
sudarytas tais pačiais pagrindais, kaip kad yra 
įkurtas Tarptautinis teisingumo teismas; jis 
apsaugotų tas garantijas. Įsteigus tokį orga
ną, į ji galėtų kreiptis valstybės, žmonių gru
pės arba ir paskiri asmens.
Lenkų kariuomenė inkorporuojama į Britų 

eiles
Londonas, AP. Autoritetingi šaltiniai pra

neša, kad karo įstaiga planuojanti 100.000 
lenkų kariuomenės karių, kuriems vadovauja 
gen. Anders, Inkorporuoti į Britų kariuomenę. 
Tuo būdu būtų likviduotas lenkų-brltų ginčas.

Tikimasi kad susidarysianti apie 130.000 
karių armija, kurių 40.000 jau yra D. Britani
joje, 21.000 esąs Vokietijoje, 7.000 — Vid. Ry
tuose, 55.000 — Italijoje ir 2.500 — Prancū
zijoje.

Pervedus šiuos lenkų karius į britų armiją, 
Anglija galėsianti atsakyti Lenkijai J notą, 
kuri buvo jai įteikta praėjusį mėnesi

JAV reikalauja iš Jugoslavijos atlyginimo
UP iš Vašingtono praneša, kad JAValsty

bės dėl paskutiniųjų incidentų su jų lėktuvais 
dar pareikalausiančios iš Jugoslavijos atly
ginimo. Tuo tikslu laukiama galutinio pra
nešimo, kurį padarysią gyvi išlikę lakūnai ir 
įstaigos.

Paskutiniu metu Tito vėl nerodąs noro pa
reikšti raštu savo pažadą, jog amerikiečių 
lėktuvai nebūsią apšaudomi

Šiuo metu Jugoslavijoje esą sulaikyta dau
giau negu 60 amerikiečių, kurių dauguma yra 
jugoslavų kilmės, nors ir JAValstybių pilie

Pabaltijo Universitetas
Hamburge tebeveikia

Prieš kurį .laiką tremtinių visuomenėje ir 
net spaudoje buvo pasirodžiusi žinia, apie ta
riamą to universiteto uždarymą. Universiteto 
lietuvių rektorius informuoja mus, kad šita 
žinutė, kiek ji liečia universiteto tariamąjį už
darymą, yra pramanyta. Jeigu kartais ir esti 
tam tikrų sunkumų universiteto reikalam 
tvarkyti taip, kaip mes to pageidautume, tai 
iš to dar jokiu būdu negalima daryti išvados 
apie kažkokį universiteto uždarymą. Pasku
tiniu laiku kaip tiktai galima pastebėti atsa
kingų britų UNRRA-os pareigūnų didesnį su
sidomėjimą, pritarimą ir 'paramą universite
tui. Mokymo ir mokslo darbas universitete 
eina intensyviai. Dabartiniu laiku čia dėsto 
daugiau kaip 30 lietuvių profesorių (jų tarpe 
Myk. Biržiška, Vikt. Biržiška, J. Graurogkas, 
P. Čiurlys, J. Puzinas, VI. Stanka, V. Čepas, 
J. Krikščiūnas ir kt.) ir mokosi apie 350 lie
tuvių studentų. Tokiu būdu Pabaltijo Uni
versitetas yra tapęs dideliu lietuvių inteli
gentų centru išeivijoje.

Pastaruoju metu universitetas gavo daug 
vertingų mokslinių knygų ir žurnalų iš už
sienio, ypač iš Amerikos, kur lietuvių inicia
tyva yra susidaręs bendras pabaltijiečių ko
mitetas „Pabaltijo Universitetui remti“. 

čiai Amerikos pareigūnams ligi šiol neleista 
su jais pasimatyti.

Naujas trijų didžiųjų susitikimas?
Senatorius Pepper siūlo naują trijų di

džiųjų susitikimą, kuriame dalyvautų JAV 
prezidentas Harry S. Trumanas, Britų prem
jeras Clement R. Attlee ir generalisimus Sta
linas. Jie turėtų išsiaiškinti „įsišaknijusią ko
vą" tarptautiniuose klausimuose.
Gen. Eisenhoweris kviečia tautą prie tautinės 

vienybės ir galybės
Gen. Dwight D. Eisenhoweris, kalbėdamas 

metiniame svetimų karų veteranų susirin
kime, kvietė sustiprinti tautos pajėgumą ir 
vienybę, nes moderniškame kare atominės 
bombos ir kitų mokslinių išradimu atveju 
JAValstybių krašto saugumas turi būti per
žiūrėtas ir perkainotas.

„Viena atominė raketa“, sako jis, „gali pa- 
ralyžuoti didelį miestą ir išbraukti jį iš tau
tos ūkio, kuris tarnavo nustatytiems tik
slams.“

„Bakterinio karo atveju nenuilstamas prie
šas gali mėginti sunaikinti mūsų tautą, nau
dodamas mūsų piliečius kaip žmones — gink
lų nešiotojus, kurie išnešiotų mirties pradus 
į viso krašto namus.“ J

„Šiandien daugiau negu bet kada yra 
tikra, kad nebėra atskiro karo ore, jūrose 
ar žemėje.“

„Kaip visa tauta yra potencialus objektas, 
taip pat visa tauta ir kiekvienas daiktas yra 
vienintelis organizmas kuris gali sėkmingai 
karą vesti.“

Toliau jis pareiškė, kad nors modernios 
armijos, laivyno ir oro pajėgos išlaikymas yra 
labai brangus, — jų išlaikymas JAValstybėms 
esąs obligatorinis.

Nauji DP sunkumai Austrijoje
„The Stars and Stripes“ žurnalistas 11 

Vienos praneša, kad pagal USFA įstaigos pra
nešimą, Austrijoje ir Vienoje, U.S.zonoje gy
venantieji DP stovyklose žmonės turės mokėti 
už maistą ir butą. Kartu jie taip pat paliesti 
potvarkio, įpareigojančio visus dirbti. Šiuo 
potvarkiu manoma bus lengviau Ištuštinti 
stovyklas, o surinkti pinigai eisią valstybės 
fondan atstatymo reikalams. DP būsią pri
versti palikti stovyklas, grįžti namo arba pa
tys save išsilaikyti. '

Nuo rugsėjo 14 d., įsigaliojus potvarkiui 
kiekvienas dirbantysis asmuo turės mokėti 
per dieną 1,2 šilingo už maistą ir 0,3 šilingo 
už butą. Šeimos nariai — žmona ir vaikai 
jaunesni kaip 19 metų, mokės po 0,75 šilingo 
už maistą per dieną ir 0,3 šilingo už butą.

Nuo mokėjimo bus atleisti šie asmenys: 
rasiniai, religiniai ar politiniai persekioti 
ar pabėgėliai, kurie pažymėjimais įrodys, jog 
negali fiziškai dirbti, laukia repatriacijos ar 
emigracijos į JAValstybės arba tie, kurie dir
ba administracijoje.

DP reikalai Vokietijoje
JAValstybių G—5 DP skyriaus pareigūnas 

pareiškė, kad U.S.zonoje Vokietijoje ’’DP ne
reikės mokėti nei už maistą nei už butą tol 
kol tokia pat padėtis tęsis.

Austrijoje esą labai trūksta darbininkų ir 
todėl tinkami DP turi ten dirbti Tačiau čia 
Vokietija darbo jėgų yra persotinta ir todėl 
amerikiečiai nesiima žygio versti dirbti tuos 
DP, kurie darbo nenori, pareiškė pulk. let. 
R F. Bellack.

Is Heidelbergo 3-sios armijos G—1 parei
gūnas praneša, kad apie 3400 baltų ir lenkų 
karo belaisvių, nežiūrint jų rango, kurie ka
riavo vokiečių wehrmachte, bus paleisti dar 
šio mėnesio pabaigoje.

Paleistieji bus saugumo patikrinti ir tik 
karo kaltininkai ir saugumui įtariami bus 
sulaikyti. Apie 1000 lenkų savanoriškai grįžta 
į tėvynę, likusieji paleisti turės gyventi vo
kiečių ūkio sąskaitom

Rugsėjo 30 d. baigiasi antras semestras, 
tai yra, pirmieji mokslo metai. Trečias se
mestras numatomas pradėti apie lapkričio 1 d. 
Tuo tarpu universitetui leistas studentų kon
tingentas (1000 studentų) yra užpildytas, ta
čiau stengiamasi gauti leidimą šiam kontin
gentui padidinti Tokiu būdu nuo trečio se
mestro pradžios gali atsirasti laisvų vietų, į 
kurias pirmon eilėn bus kviečiami tik aspi
rantai, kurie jau yra užsiregistravę ir kurie 
laukia eilės būti priimti.
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