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Kas bus šu dvigubai 
iš vieiiniaisiais ?

Kiek susidarys lietuvių antrą kartą „išvie- 
tintų“ (pašalinta) iš stovyklų ir Unrros glo
bos, žinoiha, dar niekas negali tikrai pasakyti. 
Patikrinimas („screeningas“) dar tebevyksta. 
Niekas dar tikrai pasakyti negali, kurias tei
ses turės tie, kurie bus dvigubai išvietinti, 
atseit, kuriems bus atimtos DP teisės. Kas 
globos tuos žmones ir iš viso ar kas nors juos 
beglobes? O dar svarbesnis klausimas: ar tie 
žmonės (dvigubai išvietintieji) yra verti kieno 
nors, minimum pačių lietuvių, globos? Klau
simas yra ir opus ir labai švelnus. Jis yra 
švelnus todėl, kad tai liečia mūsų globotojų 
— amerikiečių pavartotas priemones. Tad 
bent koks to klausimo „pūtimas", „dramati
zavimas“ ar tendencingas aiškinimas gali vi
sai pagrįstai įžeisti mūsų vienintelius globė
jus amerikiečius ir tuo būdu užtraukti jų ne
malonę visiems lietuviams. Taigi santūrumas, 
objektyvumas ir nuoširdus noras reikalą is 
esmės aiškinti — turi būti šimtu procentų iš
laikyta^. Visada turime atsiminti, kad yra 
daug žmonių (įvairių tautų ir įvairiais sume
timais), kurie visomis priemonėmis nori mū
sų tarpe sėti sėklą nepasitenkinimo amerikie
čiais ir jų vartojamomis tvarkymo priemonė
mis. To niekada negalime pamiršti ir neturi
me, kad ir nejučiomis, kabintis ant kokios 
nors klastingos „meškerės“. Tai viena to klau
simo pusė.

Antra vertus, vėl negalima tuo klausimu 
nesidomėti, praeiti pro jį tylomis. Tatai kaip 
tik liečia tuos lietuvius, kurių šitas reikalas 
asmeniškai nepalietė. Toks nesidomėjimas 
gali turėti dvi labai blogas pasekmes. Iš vie
nos pusės tuo nesidomėjimu būtų apsunkin
tas pačių amerikiečių patikrinimo darbas. Juk 
visi turime pripažinti, kad amerikiečiams, ti
krai nelengva „atrinkti“ tuos, kuriuos jie no
rėtų atrinkti ir „išvietinti“. Ir geriausius no
rus turint, gali pasitaikyti klaidų. Kita gi vėl 
vertus, nesidomėjimas tuo klausimu gali turėti 
nepataisomai blogų pasėkų lietuviškos visuo
menės sugyvenimui ne tik ištremtyje, bet ir 
vėlesniais laikais. Mat, pradeda įvykti lietu
viškos bendruomenės susiskaldymas į privi
legijuotus (vieną kartą išvietintus) ir degra
duotus (dvigubai išvietintus). Ir jeigu pir
mieji nereikštų noro ir pastangų domėtis an
traisiais — pasėkos būtų neigiamos. Todėl 
atrodo, kad tuo klausimu reikia ir greit ir 
nuoširdžiai domėtis ir nesistengti reikalą ba- 
gatelizuoti, kad tai liečia tik labai mažą žmo
nių būrelį. Šiuo opiu klausimu nesidomint, 
gausis žalingas įspūdis, kad „sotus alkano ne
supranta“, su visomis kitomis pasėkomis.

Žinoma, čia tuojau gali būti pastatytas 
kontraklausimas. Rūpintis tai rūpintis, bet 
kaip ir kuriuo pagrindu? Juk amerikiečiai 
nori pašalinti nacius ir jų sėbrus. Nejaugi 
mes galime rūpintis, kad būtų kitaip? Kon
traklausimas labai teisingas. Tokiam ameri- 
kiečių nusistatymui niekas negali prieštarauti. 
Bet ir čia, kaip ir visose bylose, yra įrodymų 
klausimas ir gynybos klausimas. Tiesa, vi
suose laikraščiuose buvo rašyta, kad buvo nu
važiuota, pasiteirauta ir gautas objektyvus at
sakymas ir pažadas, jog nekalti nenukentės. 
Tas, žinoma, labai gerai. Bet ir čia, kaip daž
nai gyvenime esti, „rašosi vienaip, o skaitosi 
kitaip“. Praktikoje bereikalaujant įrodymų, 
užkliūvamą už tokių „kabliukų“, kurie nieko 
bendro nei su nacizmu nei su kokia nors ko- 
laboracija neturi ir turėti negali. Nesant tin
kamos pagalbos, nesant kito autoritetingesnio, 
negu pats kaltinamasis, aiškintojo, klausimas 
sprendžiamas kaltinamojo nenaudai. Nuken
čia žmogus — lietuvis, kuris ir pagal pačių 
amerikiečių pažiūrą neturėtų nukentėti, ne
turėtų priklausyti antrą kartą išvietinamųjų 
kategorijai. Bet tinkamų aiškinimų ir autori
tetingos gynybos stoka reikalą nulemia nei
giamai. Ir visiškai nekaltas lietuvis atsiduria 
degraduotųjų tarpe. Žinoma, čia daug parei
na nuo tikrinimo komisijos vartojamų tyrimo

(Pabaiga 8 pusi.)

Mirė buv. Lietuvos prezidentas
Amerikos lietuvių laikraštis „Darbininkas“ 

š. m. rugpiūčio 31 d. Nr. rašo:
„Šiomis dienomis įgauta žinia, kad Sibire, 

būdamas ištrėmime, mirė buv. Lietuvos pre
zidentas Aleksandras Stulginskis. A. a. A 
Stulginskis gimęs 1885 m. Kaltinėnų parapi
joj, Raseinių apskr. Mokėsi Austrijoj ir Vo
kietijoj, baigdamas žemės ūkio mokslus. Pir
mojo pasaulinio karo metu daug dirbo šalpos 
Brityje. Vedant kavą dėl Lietuvos nepriklau- 
Bomybės, jis buvo išrinktas Lietuvos Tarybos 
nariu ir pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės 
aktą.

ISTORINIO LIKIMO AKIVAIZDOJ
— Zinai, tamsta, kai aš pagalvoju apie 

mūsų dabartinę padėtį, man darosi baisu, ne, 
pasakyti baisu, per maža; aš pasijuntu, tar
tum mažas vabaliukas, per kurį važiuoja 80 
tonų tankas. Aš kiūtau žemės duobelėje, aš 
matau viršum galvos sunkiai dirbantį painų 
mechanizmą, aš girdžiu kurtinantį motoro 
šniokštimą, aš drebu iš siaubo, kad jis manęs 
nesutraiškytų... O blogiausia tai, kad negali 
pajudėti, negali atsistojęs pagrąsyti tanko vai
ruotojui, kad jis būtų atsargesnis, kad jis savo 
maurojantį slibiną pasuktų kitu keliu, kur 
mums nepavojinga. O juk taip norėtam pa
galiau išsitiesti, iškelti galvą aukštai ir pasi
justi, kad tau niekas nebegręsia, kad vėl ra
miai gali gėrėtis saulės šviesa ir džiaugtis, 
kad vėl gali grįžti prie savo darbo, kurį mes 
nebaigtą palikome Lietuvoje... '

Aš klausiausi savo svečio žodžių ir nega
lėjau su jais nesutikti. Mes sulindome į ba
rakus, į kareivines ir, pasislėpę už paklodinių 
sienų, su nerimu klausomės pasaulinės isto
rijos ratų dundėjimo. Ir su baime klausiame: 
ar jie mūsų nesutriuškins galutiniai?

Tikrai, istorinis likimas mus nubloškė į 
nepavydėtiną padėtį. Niekados jis nebuvo toks 
žiaurus lietuvių tautai, kaip šiandie. Istorinis 
likimas išporceliavo mūsų tautą į keturias 
dalis: viena dalis liko Lietuvoje, kita ištremta 
ir tebetremiama į Sibirą, trečia ištremta į 
Vakarus, o ketvirtąją dalį sudaro mūsų už-

lllll■llllll■llllllllllllnl■«lllllllll■lllllllllllllm

Taikos pagrindas - 
iauių bendradarbiavimas

Bymes — Wallace — Churchillis
Pasaulio, o ypačiai Europos tautos seka 

tarptautinius įv... ius su dideliu nepasitikėji
mu. Pasaulis dar nespėjo išbristi iš baisių 
karo padarinių, kaip vėl pradedama kalbėti 
apie tretįjį pasaulinį karą. Štai „St. Louis 
Post-Dispetch“ laikraštyje rašoma, jog karo 
garsai skverbiasi iš visų pusių — iš luksem- 
burgo rūmų Paryžiuje, nuo Jugoslavijos sie
nų, iš Korėjos, iš Kremliaus, iš Bulgarijos ir 
1.1. Visa amerikiečių spauda vis dažniau ir 
dažniau nagrinėja karo problemą ir ieško 
priemonių jam išvengti.

Byrnes
Dėl esamos netikros tarptautinės padėties 

pradėjo kalbėti ir valstybių vyrai. Pirmiau- ■ 
šia buvo prabilęs JAV užsienių reikalų mi- 
nisteris James F_ Byrnes. Jis savo kalboje 
nuodė kai kurias priemones, kuriomis gali 
būti siekiama taikos įgyvendinimo. Jo kalba 
Britų sluoksniuose buvo gana šiltai sutikta, 
tik Sovietai ir prancūzai ne visai pritarė, o 
dėl Vokietijos rytinių sienų revizijos net labai 
reagavo Lenkija ir Molotovas Paryžiuje. Va
dinasi, Bymes siūlomos priemonės Europos 
problemai išspręsti ir tarptautinei situacijai 
stabilizuoti patenkino ne visus.

Wallace
Kiek vėliau išėjo į areną JAV prekybos 

ministeris H. Wallace, kuris nurodė, jog JA 
Valstybės turinčios peržiūrėti savo karinę ir 
užsienio politiką, turinčios pasiekti susitarimą 
su Rusija dėl atominės energijos kontrolės ir 
kad pagrįstoms Sovietų Sąjungos saugumo 
priemonėms turi būti pritarta, nes tik tuo 
būdu būtų išvengta trečiojo pasaulinio karo.

Wallace nurodytos priemonės arba jo po
litika trečiam karui išvengti yra skirtinga 
nuo JAV vestos iki šiolei užsienio politikos. 
Jo kalbos pagrindinė mintis buvo ta, kad 
Amerikai reikia švelninti santykius su So
vietų Sąjunga ir kad reikia mažiau patai
kauti Britų užgaidoms Viduriniuose Rytuose, 
nes per ten pasaulis vedamas į naują karą.

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, A. Stul
ginskis buvo keliuose ministerių kabinetuose, 
o susirinkus Steigiamajam Seimui jis buvo 
išrinktas respublikos prezidentu. Lietuvos 
prezidentu išbuvo jis iki 1926 metų.

Kai Rusija užėmė Lietuvą, tai A. Stul
ginskis, drauge su kitais patriotais lietuviais, 
buvo išvežtas į Sibirą. Ten turėjo gyventi 
žiauriose sąlygose.

Mirė nesulaukęs Nepriklausomos Lietuvos, 
kuri tebėra žiaurių okupantų geležinėse re
plėse.“

Rašo Vyt. Alantas
jūrio išeivija. Bent tuo tarpu tos visos dalys 
negali palaikyti jokių glaudesnių ryšių. La
bai silpni balsai mus pasiekia pro geležinę 
uždangą iš Tėvynės. Bet mes gerai žinome, 
kad ten vyksta žiauri tragedija, kurios reži
sieriai įniršę kamšo skylutes uždangoje,kad joks 
kankinimo garsas nepasiektų laisvojo pasaulio 
sąžinės. Jei jiems šiuo atveju ir ne visai pa
vyksta — vis dėlto nors šiokia tokia žinutė 
iš Tėvynės prasiskverbia pro geležinę už
dangą — tai kitu atveju, būtent, kas darosi 
su mūsų ištremtaisiais į Sibirą, jų metodai 
apsivainikavo visišku laimėjimu: apie juos 
mes ničnieko nežinome. Bet dėl jų likimo 
mes jokių iliuzijų neturime. Mes, ištremtieji 
į Vakarus, kvėpuojame laisviau, nors visą lai
ką negalime nusikratyti baime, kšd kažin 
kieno ranka mums užčiaups lūpas. Kaip visai 
laisvi žmonės gyvena tik mūsų išeiviai.

Vadinasi, mūsų Tėvynė ir ištremtieji j 
Sibirą apsupti slavų jūros, mes, Vakarų trem
tiniai, germanų, o mūsų išeivijos daugumas — 
anglosaksų jūros. Istorinio likimo išporce- 
liuota tauta tebesudaro atskiras sakeles kitų 
didelių tautų jūrose. Jei tai būtų kompak
tiškos salelės, tai dar būtų ne taip baisu: kad 
ir maža salelė vis gali geriau gintis prieš ban
gų įniršį, bet mus likimas taip išbarstė, kad 
beveik kiekvienas atskiras lietuvis turi būti 
ta salelė, kuri turi atsispirti arba fizinio sunai
kinimo arba nutautinimo pavojams. Didesnė

Prieš Wallace nurodytą politiką labai 
griežtai pasisakė ne tik britų, bet ir Ameri
kos spauda bei pagaliau Prez. Trumanas.

Tru manas
Prezidentas Trumanas apie savo užsienio 

politiką šitaip pasakė:
„JAValstybių vyriausybė turi būti vie
ninga santykiuose su visu pasauliu. Mū
sų atsakingumas sukurti teisingą ir pa
stovią taiką išplečiamas ne tiktai mūsų 
krašto žmonėms, bet ir visoms tautoms.“ 

Toliau jis paminėjo, jog jis paprašęs H. A 
Wallace pasitraukti (jis jau pasitraukė) iš sa
vo pareigų ir pareiškė, kad

„Mūsų užsienių politika, sukurta kon
greso, prezidento ir valstybės reikalų 
ministerio, palieka galioje ir nekeičia
ma. Jokių pakeitimų mūsų užsienių po
litikoje nėra numatyta... Kaip aš esu 
pasakęs/ aš pilnai pasitikiu Byrnes ir 
jo delegacija, kuri dabar atstovauja šį 
kraštą Paryžiaus taikos konferencijoje.“ 

Po tokio prezidento pareiškimo reikia 
laukti, jog JAV užsienių politika nesikeis. 
Pagal Wallace kalbą, JAV turėtų daugiau at
sitraukti nuo Europos reikalų ir ieškoti susi
gyvenimo su Sovietų Sąjunga, kad tik būtų 
išvengta ginkluoto konflikto. Bymes veda
moji politika, kaip ir D. Britanijos, taip pat 
siekia gerų santykių su Sovietų Sąjunga, ta
čiau Vakarinių kraštų demokratijos savo sie
kimuose laikosi paskelbtų Atlanto ir Jungti
nių Tautų Chartų dėsnių. O ši politika yra 
toji, kurios siekia viso pasaulio, o ypačiai ma
žosios tautos.

JAV užsienių reikalų minitserio pavaduo
tojas Clayton, pasikalbėjęs su prez. Trumanu, 
JAV diplomatų grupei nubrėžė užsienių po
litikos klausimus ir užtikrino, jog Amerika 
ypatingą dėmesį kreipia į tai, kad kiekviena 
tauta išsirinktų sau tinkamą vyriausybę. Ame
rika esanti užinteresuota, kad pasaulio tautos 
būtų nepriklausomos ir neliečiamos. Amerika 
tikisi, jog tokia politika padėsianti sukurti 
tokią atmosferą, kuri leis sukurti taiką.

Šie JAV valstybės vyrų pareiškimai rodo, 
jog pasaulio politika rikiuojama taikos kryp
timi ir kad reikia laukti teisingo sprendimo.

Churchillis
Winston Churchillis, buvęs karo meto mi

nisteris pirmininkas, rugsėjo 19 dieną Šveica
rijoje pasakė kalbą, kurioje nurodė priemo
nę, kaip išvengti naujo karo. Jis pareiškė: 
„... patrankos nustojo šaudyti, kova yra baig
ta, bet vftfr pavojai dar nepraėjo..Ir Chur— 
chillis, kaip ir kiti valstybių vyrai, pakartoja 
tą patį — karo pavojai dar nepraėjo.

Vadinasi, pasauliui grėsmės pavojus nėra 
praėjęs ir todėl Churchillis siūlo įkurti Jung
tines Europos tautas, panašiai JAValstybėms, 
kurios bendromis jėgomis, padedant D. Brita-

lietuvių tautos pusė atsidūrė koncentracijos 
stovyklose. Be jokių įrodinėjimų lengva su
prasti, kaip žiauriai sunku tokiose sąlygose 
išlaikyti nepalaužtą lietuvišką valią. Slavų 
apsuptiems lietuviams šiandie tenka atlaikyti 
didžiausią spauęlimą, į lietuviškas salas Ry
tuose daužosi didžiausios ne tiek nutatuti- 
nimo, kiek fizinio išnaikinimo bangos.

Mano svečias, norėdamas pavaizduoti mū
sų sunkią padėtį, palygino ją su vabaliuku, 
per kurį važiuoja 80 tonų tankas. Tikrai, 
palyginus mūsų jėgas ir jėgas tų, kurie nori 
mus sunaikinti, yra milžiniškas skirtumas. 
Istorinio likimo mums primestos kovos aki
vaizdoje mes kartais ir iš tikrųjų turime pa
justi savo menkystę. Atrodo, kad priešmus 
sumobilizuotos visos jėgos, kokias tik galima 
įsivaizduoti: administracinės, karinės, pinigi
nės, medžiaginės ir moralinės, žodžiu, mil
žiniškas aparatas, kokį tik gali pastatyti ant 
kojų didelė valstybė. Ir prieš ką? Prieš trijų, 
o dabar gal tik prieš dviejų milijonų tautą!

Pačioje toje jėgų disproporcijoje yra mo
mentas, kuris mūsų tezę pateisina ir skatina 
mus dėl jos kovoti. Dovydo ir Galijoto istorija 
yra pamokanti. Jei istorinis likimas mums 
lėmė šiuo metu užimti Dovydo padėtį, tai ta
tai dar nereiškia, kad Galijotas turi laimėti. 
Kumštis gali Teisybės veidą sukruvinti, bet 
niekados jis jos nenužudys. Likimas galėjo 
mūsų tautą išporceliuoti, bet joks likimas, 
jokia jėga ir joks smurtas negali tautos nu
trinti nuo žemės paviršiaus, jei ji pati to 
nenorės.

Mūsų tauta gyvena sunkius laikus. Tai 
reikia pripažinti, ir mes negalime savęs ra
minti kokiomis filosofinėmis ar ideologinėmis 

1 iliuzijomis. Ir iŠ to, kas buvo aukščiau pasa
kyta, reikia padaryti išvadą, kad lietuvių tau
tos daugumas yra atsidūręs tokioje padėtyje, 
jog kiekvienas paskiras lietuvis, be organi
zacijos ir be savo brolių paramos, yra vienas 
paliktas kovoti ne tik už savo tautinius idea- 
us, bet ir už savo fizinę egzistenciją. Kitaip 

sakant, daugeliu atveju gali pasireikšti ir 
parodyti savo atsparumą tik individualinė 
lietuviška valia. Svetimose jūrose kiekvienas 
lietuvis yra pasidaręs, teisingiau sakant, buvo 
priverstas pasidaryti atskira salelė, kovojan
čia ne tik už savo paties, bet ir už visos tau
tos išsilaikymą.

Tačiau būtų neteisinga tvirtinti, kad šian
die mes vieni esame atsidūrę tokioje padėtyje. 
Panašaus likimo kaip mes po šio karo yra 
susilaukę daugelis tautų, kurių ateities aspi
racijos tokios pat, kaip mūsų. Ne mes vieni 
šiandie kovojame su neteisybės, neapykantos 
ir naikinimo galybėmis. Salia lietuvio žygiuo
ja visų pavergtų tautų kovotojai. Ir tai dar 
ne visi mūsų sąjungininkai. Pasaulio sąžinė 
vis labiau pabunda, ir teisybės balsas skamba 
vis garsiau. Prieš priespaudos frontą vis la
biau išryškėja laisvės frontas.

Istorinio likimo akivaizdoje stovime ne 
mes vieni: su mumis stovi milijonai pavergtųjų, 
bet dar daugiau kaip milijonas laisvųjų, kurie 
turi visus realius galimumus savo laisvės va
lią paremti konkrečiais žygiais. Istorijos ra
tas, gal būt, nesisuka taip greitai, kaip mes 
norėtume, bet jis sukasi. Mūsų likimas nėra 
panašus į likimą vabaliuko, per kurį važiuoja 
tankas. Palyginus fiziniu požiūriu, mes esme 
silpni, bet mes tvirti: pirma, savo lietuviška 
valia, antra, savo teisybės meile ir trečia, 
žinojimu, kad mes nesame vieni, kad mūsų 
laisvės reikalas yra visų laisvę branginančių 
tautų reikalas. Istorinio likimo ratas prisi
artino prie dilemos: arba arba. Kitokios išei
ties nėra. Ir tai žinome nebe mes vieni...

nijai ir galingai Amerikai, galėtų išvengti nau
jos ir gal dar baisesnės katastrofos.

Iš jo kalbos matyti, jog jis pageidautų, kad 
ir Rusija prisidėtų prie šio junginio, nes be 
Rusijos bendradarbiavimo tarptautinėje poli
tikoje taikos sukurti negalima.

Kažin ar Churchillio siūlymas — sukurti 
JEValstybes yra realus klausimas, kol Vokie
tijos ir Austrijos problema yrą keturių di
džiųjų dispozicijoje ir kol jos negali savaran
kiškai tvarkytis? Sovietai tokios jungtinės 
Europos organizavime įžiūri ne ką kita, kaip 
europejinį bloką, nukreiptą prieš Rytų Euro
pą arba mažiausiai bent prieš sovietinį bloką,

Graikijos karaliaus atsišaukimas
AP iš Londono praneša, kad Graikijos ka

ralius Jurgis II paskelbė savo atsišaukimą į 
tautą pareikšdamas, jog pasaulio taika pri
klausanti nuo graikų tautos sugebėjimo at
statyti savo tautinę vienybę.
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Lietuvių gyvenimas Į

Pustrečio tūkstančio lietuvių žuvo 
Flossenburgo KZ

Gal ne vienas lietuvis yra šios vietovės 
pavadinimą skaitęs laikraščiuose ir girdėjęs, 
kad ten buvo KZ lageris ir kad buvusieji vi
sokio plauko to lagerio tarnautojai patraukti 
tieson. Bet, tur būt, nedaug kas lietuvių te
žino, kad šioje vietoje buvo nukankinta ir 
krematoriuje sunaikinta pustrečio tūkstančio 
lietuvių.

Visai neseniai Weideno lietuvių kolonija 
gavo kvietimą dalytauti KZ Flossenburg la
geryje nužudytiems statomo paminklo kerti
nio akmens pašventinime. Nuvykstame. Oro 
koplytėlėje, netoli viešo kartuvių stulpo (stul
pas kokių 30 m aukščio ir ten pakartieji pa
likdavo _ kabėti keletą dienų), pamaldas at
laikė Regensburgo arkivyskupas Michelis, pri
mindamas, kad paminklas statomas pagerbti 
tūkstančiams įvairių tautų kankinių, kurie 
buvo nukankinti Flossenburgo lageryje. Su 
didele širdgėla jis turi priminti, kad tai yra 
vokiečių tautos gėda, kad tie tūkstančiai ne
kaltų aukų prisišaukė dangaus kerštą ir vo
kiečių tauta kenčia teisingai.

Po šventinimo iškilmių vykstame pažiūrėti 
kankinimo vietų. Išlindę pro sargybinio bokš
telio apačią, atsiduriame prie krematoriaus ir 
nustembame. Žiūrime ir savo akimis netiki
me. Visas krematoriaus kaminas išmargintas 
raudonais užrašais: anglų ir lenkų kalbomis 
pažymėta, kiek ir kurios tautybės žmonių iš
leista per šį kaminą. Skaitome: „Paskutinė 
kalinio kelionė į laisvę... pro krematoriaus 
kaminą.“ Rusų 26.430, lenkų 7.546, vokiečių 
5.964, prancūzų 4.372, žydų 3.132, lietuvių 2.480, 
jugoslavų 2.140, belgų 1.693, olandų 1.162, da
nų 20, ispanų 14, italų 13, anglų 9, amerikie
čių 2. Viso 54.990.

Klausinėjame vienas kitą ir nenorime ti
kėti. „Taip, — prabyla šalia manęs stovįs 
svetimtautis: — ir čia yra tik oficialūs da
viniai, anksčiau paskelbti. Dabar šie skaičiai

Flensburgo scenos meno mėgėjų pasirodymas
Pačioje Vokietijos šiaurėje, Jutlandijos 

pusiasalio viduryje, kultūriniame lietuviš
kame darbe ypačiai daug dirba Myk. Venc- 
lauskas, darbuodamasis čia kaip rašytojas, 
kultūrininkas ir mokytojas. Dar Syltos saloje 
begyvenant, iš 100 lietuvių grupės, daugiausia 
ūkininkaičių bei paprastų darbininkų tarpo, 
jis buvo sudaręs didoką scenos mėgėjų trupę, 
su kuria buvo pastatęs savo paties parašytą 
jaunimui vykusią pasaką „Stebuklingoji dū
delė“. Su šiuo pastatymu iš Syltos salos vai
dintojai buvo aplankę šį pavasarį ir Flens
burgo lietuvius. Spektaklis turėjo dideli pa
sisekimą ir vietos lietuvių bendruomenės šil
tai sutiktas.

Perkėlus Syltos salos lietuvius į Flens- 
burgą, Myk. Venclauskas dar daugiau užsimo
jo. Pritraukęs naujų jėgų, scenos meno mė
gėjų iš Flensburgo lietuviškojo jaunimo tarpo, 
jis ryžosi pastatyti 4 veiksmų taip pat jo pa
rašytas „Lietuviškas Vestuves“. Tai jau visa 
operetė. Per 4 veiksmus čia apdainuojami 
lietuviškieji vestuvių papročiai, parodoma 
visa eilė tautinių, lietuviškų papročių. Scenos 
mėgėjams veikalas ypačiai sunkus: daug solo 
dainavimo, masinės scenos, veikale įpinta 

pagal rastus naujus dokumentus pašoks dvi
gubai.“ Mes buvome pritrenkti.

Karas atneša staigmenas. Su pasibaisėji
mu skaitėme, apie Katyno žudynes, kur nu
žudyta 12 tūkstančių lenkų. Čia didesnis ir 
skaudesnis mūsų tautos Katynas, nes čia, pro
centiškai imant, lietuvių žuvo didesnis skai
čius, negu kitų tautų. Skaudi mūsų tautos 
tragedija! Sujaudinti einame toliau. Netolie
se randame kuklią lentą su užrašu „Šioje vie
toje ant laužo sudeginta 800.“. Toliau: „Čia 
buvo kariama...“, „Čia sušaldoma..„Čia 
supilti likusieji palaikai...“ ir 1.1.

Šiurpus vaizdas. Nejauku. Rodos, ir pati 
vieta pritaikinta juodiems darbams. Visur 
aplinkui miškais apaugę kalnai, darą savo
tiškai klaikų įspūdį. Viršum jų išsikišę sar
gybos bokšteli-''i rodo, kad pakliuvusiam 
dingsta visos viltys pasiekti laisvę.

Įeiname j patį krematorių. Tai ne per di
delis keturkampis pastatas, padalintas į du 
skyrius. Pirmasis skyrius, į kurį kalinys va
gonėliu būdavo atgabenamas iš lagerio — tai 
pribaigimo ir operacijos kambariai. Juose ka
liniai, jeigu turėdavo malonę, būdavo sušau
domi ar buože pribaigiami, o jei ne — pus
gyviai atgabenami į operacijos kambarį ir čia 
bandomi, operuojami, k. a.: odos nulupimu, 
gyvam Širdies išėmimu ir p.

Prislėgta nuotaika grįžtame namo. Minty
se netelpa nacių įvykdyti žiaurumai. Staiga 
iškyla svetimųjų mums daromi priekaištai, 
neva mes buvę nacių draugai. Tenuvyksta tie 
į aną vietą ir tegu pažiūri, kokias aukas yra 
sudėjus maža lietuvių tauta. Flossenburge 
buvo tik šalutinis KZ lageris. O kas gi dė
josi centriniuose lageriuose?

Jei šiandien vokietis drįstų mums prikai
šioti nacių draugystę, galime drąsiai jam pa
sakyti, kad jis buvęs tų kankintojų eilėse ir 
dabar nori savo kruvinas rankas nusiplauti 
kitų sąskaiton. J. -Vaitiekūnas 

komiškų ir lyriškų momentų. Prie „Lietuviš
kųjų Vestuvių“ pastatymo scenos mėgėjai 
„Ostarbeiterlager“ lietuvių stovykloje dirbo 
visą vasarą.

Pirmasis pasirodymas įvyko Tautos Šven
tės rugsėjo 8 d. proga Flensburgo lietuvių 
stovykloje Muetzelburge. Vaidinimas su
traukė sausakimšą salę žiūrovų, kur šalia 
Flensburgo lietuvių buvo gana daug ir sve
timtaučių, o taip pat svečių iš kitų lietuvių 
stovyklų: iš Hamburgo, Seedorfo, Klein Wit- 
tensee ir t. t. Vakaro pasisekimas buvo ne
paprastas. Žiūrovai su dideliu’ įtempimu sekė 
visą spektaklį, o jam pasibaigus, autorių ir 
režisierių, taip pat ir mėgėjus vaidintojus 
žiūrovai apdovanojo rudeninių gėlių puokš
tėmis. Tiek dainavimas, tiek vaidyba bei šo
kiai, atsimenant, kad tai scenos mėgėjų pasi
rodymas, vertintina teigiamai. Pasitaikę ma
žučiai nesklandumai (dainavime, šokiuose) 
bendram pastatymo vaizdui nekenkė. Deko
racijos (pieštos Myk. Venclausko, talkininkau
jant J. Sadauskui ir V. Jurui) buvo ypatingai 
vykusios, tautiniai drabužiai, gaminti, pačių 
vaidintojų (L. Rickevičienei vadovaujant) taip 
pat teikė malonų įspūdį. Šokius ruošė J. Sa

dauskas, chorui vadovavo J. Sunius, o akom- 
ponavo Z. Teršiūnienė. „Lietuviškose Vestu
vėse" vaidino šie scenos mėgėjai: Br. Paš- 
kauskas, G. Kaminskaitė, EL Hermanaitė, A. 
Rickevičius, M. Vehclauskas, D. Fosbeinaitė, 
E. Žemaitienė, J. Juškys, L. Rickevičienė, P. 
Platakis, M. Vaitkienė, A. Bukaveckaitė, G. 
Paškauskaitė, M. Zieniutė, Br. Paškauskaitė, 
M. Kelerytė, P. Bertys, J. Sadauskas, V. Ju
ras, A. Padvoiskis, Ig. Juzukonis, J. Draugelis.

Pažymėtina, kad „Ostarbeiterlager“ lietu

Tautos Šventė ir UNRRA Team 165 metinės
Rugsėjo mėn. 8 d. šveptė UNRRA Team 

165 direktorė Miss Robertson savo darbo ir 
Kleinkoetzo lietuvių ir latvių stovyklos savo 
įsikūrimo vienų metų sukaktuves.

Kadangi lietuviams rugsėjo 8 d. sutapo dvi 
šventės, todėl lietuviai savo Tautos šventę jau 
iš vakaro pradėjo švęsti. Rugsėjo 7 d. 19 vai. 
iškilmingame susirinkime p. A. Motuzas pa
skaitė rugsėjo 8 d. atitinkamą paskaitą. Tuoj 
po paskaitos įvyko lietuvių skautų laužas. 
Laužo metu skautai atliko kupina ilgesio 
savo tėvynei ir tautai žodžio ir dainos mon
tažą. Laužas buvo miškų glūdumoje ir praėjo 
puikiai pasisekęs.

Rugsėjo 8 d. rytą stovyklos rajone suple
vėsavo iškilmingai pakelta vėliava. Netrukus 
po to įvyko iškilmingos pamaldos, kurių metu 
giedojo „Aušros“ choras, ir pritaikytas pa
mokslas.

15 vai. lietuvių ir latvių stovyklos, per 
1000 žmonių, pradėjo direktorės Miss Robert
son darbo ir šių stovyklų vienų metų įsikū
rimo šventę. Šventė pradėta labai iškilmingu 
ir nuoširdžiu direktorės Miss Robertson suti
kimu. Miss Robertson ir gausus jos štabas 
buvo sutiktas prie stovyklos vartų. Abipus 
ilgo kelio išsirikiavo abiejų tautų skautų gau
sios gretos, moterys pasipuošusios tautiniais 
rūbais ir vyrai išeiginiuose drabužiuose. Sto
vyklų pirmininkams pasveikinus Miss Ro
bertson, ji ir jos bendradarbiai buvo apdova
noti gėlėmis. Apžiūrėjus latvių tautinę pa
rodą, po tinklinio ir krepšinio rungtynių, ku

Gerbūvio viršininkė Miss Fite, UNRRA Team 165 direktorė Mrs. Robertsons, 
Vicedirektorius Mr. Brown

vių stovykla, kurios scenos mėgėjai „Lietu
viškas Vestuves“ paruošė, turi tik apie 300 
gyventojų, iš kurių apie 100 yra vaikų, kiti 
— daugumoje moterys, seni žmonės, lietuviš
kosios žemės artojai. Inteligentų skaičiais, 
kaip neretai didžiuojasi kitos lietuvių trem
tinių stovyklos, ši lietuvių bendruomenė ne
gali girtis: juos čia ant pirštų galima suskai
čiuoti. Prie pastatymo buvo pritrauktas visas 
šioje srityje galįs dirbti stovyklos jaunimas, 
o šalia jo — ir senesnio amžiaus žmonės. A. V.

rias pagerbtieji UNRRA-os svečiai taip pat 
stebėjo,. įvyko stovyklų kultūriniame darbe 
labiausiai pasižymėjusių moterų apdovanoji
mas. Miss Robertson apdovanojo latvių 8 ir 
lietuvių 4 moteris; dovanos, nors buvo kuklios, 
bet specialiai moterims parinktos.

Vakare įvyko bendras abiejų stovyklų kon
certas. Koncertas buvo pradėtas jungtinio 
choro Amerikos, Anglijos, Lietuvos ir Latvijos 
himnais. Po to, geriausios lietuvių ir latvių 
meninės pajėgos — solistai, chorai ir tautinių 
šokių grupių šokėjai atliko turiningą pro
gramą.

Pertraukos metu Miss Robertson ir jos 
bendradarbiai buvo apdovanoti dar ir įvairiais 
stovyklų dirbtuvių dirbiniais. Šventėje da
lyvavo ir Muencheno distrikto direktorius 
Mrs. Broocks, kuris taip pat buvo šiltai pa
sveikintas. Miss* Robertson koncerto metu, 
atsakydama į sveikinimus ir dėkodama už 
dovanas, palinkėjo mūsų visų karščiausių vil
čių išsipildymo — greitai ir laimingai sugrįžti 
į savo Tėvynes’.

Šiuo metu Miss Robertson priklauso šios 
gausios stovyklos: Guenzburgo, Ulmo, Leip- 
heimo, Dillingeno, Donauwoerlho ir Lau- 
ingeno.

Miss Robertson yra labai rūpestinga, 
darbšti, jautriai suprantanti šiandienį mūsų 
DP likimą. Tai moteris — plačios erudicijos 
ir nuoširdi demokratė. St.

(26) Balys Gaidžiūnas

Pakeliui į miriį
Bayreutho sunkiųjų darbų 

kalėjime
Nors prižiūrėtojai, ir sekė, bet buvo 

numušami bonkų kaklai ir bonkos iš
geriamos. Kiti grįžo kišenes ir batų aulus 
prisipylę avižinių dribsnių. Jie paskubomis 
iš malūno krovė įvairiausių kruopų maišus. 
Taip pat gyrėsi gavę taip gerai valgyti, kaip 
niekad kalėjime nėra valgę. Balandžio mėne
sio 13 dieną apie 11 valandą ir mane paskyrė 
į greitam darbui sudarytą komandą. Išėjom 
dvylika kalinių. Kalėjimo kieme gavom po 
150 gr. duonos ir po du dešros gabaliukus. 
Anuo badavimo metu tai buvo lyg iš dangaus 
numesta didžiulė dovana. Tik pravedus pro 
vartus, prie mūsų prisistatė SS puskarininkis. 
Jis pasakė, kad perimąs mus savo žinion. Jei 
mes gerai atliksim jo pavestą uždavinį, jis 
nepasigailėsiąs rūkalų. Išėjom beveik paten
kinti. Mus nuvedė beveik 500 metrų nuo ka
lėjimo į St. Georg gatvę. Gatvėje gulėjo krū
va suverstų storų rąstų. Iš anksčiau atvesti 
kaliniai, talkinkaujami suvarytų gyventojų, 
kasė gilias duobes. Mums tuoj liepė pjaustyti 
rąstus ir ritinti prie duobių. Kiti tuos rąstus 
tuoj galais statė į duobes ir kamšė akmenimis 
ir iškasta žeme. Mes darėme prieštankines 
kliūtis. Vienoj gatvės pusėj buvo kriminali
nės policijos, kitoj Gestapo buveinės. Aiškiai 
matėm, kaip iš abiejų įstaigų paskubomis ne
šamos bylos, kraunamos į sunkvežimius ir 
tuoj vežamos. Visi pareigūnai buvo apsirengę 
kelionės rūbais, su revolveriais prie diržų ir 

apsikabinėję granatomis. Mums užtrukus dar
be gal kokią valandą, jie visai pranyko. Praei
nantieji, girdėjom, kalbėjosi, kad amerikiečiai 
jau prisiartinę prie miesto ir visi aukštieji 
partijos pareigūnai bėga. Matydami tokius 
vaizdus ir mes pradėjome daugiau dairytis ir 
kombinuoti ką nors iš bėgančiųjų gauti su
valgyti, negu statyti tuos bunkerius. Priėjau 
prie mus atvedusio puskarininkio ir papra
šiau, kad penkioms minutėms mane leistų 
nueiti į toj pačioj gatvėj esantį viešbutį. Ten, 
melavau, yra mano senas darbdavys, pas kurį 
kaip kalinys esu ilgai dirbęs. Puskarininkis 
atsakė, kad jam leidimus duoti uždrausta, bet 
jei aš duosiu žodį, kad tuoj grįšiu, tai jis ma
no dingimo nematys. Žodį daviau ir dingau. 
Viešbutyje radau adv. M. Jį anksčiau niekad 
nebuvau pažinojęs. Pasirodo, jis ir buvo tas 
centrinis asmuo, kuris rūpinosi padėti lietu
viams kaliniams. Pradžioje jį užkalbinau vo
kiškai klausdamas, kur yra adv. D. Jis su
prato, kur reikalas eina, ir mes koridoriuje 
pasibučiavome. Adv. M. kambaryje radau vi
sokių valgių. Tuoj prisikirtau iki soties. Pa
siėmiau dar ir kelionei duonos kepalą ir svie
sto svarą. Paprašiau, kad D., kaip tik atsi
ras, tuojau pas mane į darbo vietą ateitų. 
Grįžęs prie kolonos, radau tik kelius kalinių. 
Visi buvo kur kas sau išsiskirstę. Ir pats pus- ■ 
karininkis buvo kažkur dingęs. Matydamas, 
kad tvarka tikrai pakriko, vėl grįžau į vieš
butį. Pakeliui sutikau adv. D. Vėl pasidariau 
kelis sumuštinius ir pasiėmiau parnešti ki
tiems kaliniams. Grįždamas pastebėjau, kad 
policininkai, pastebėję išsiskirsčiusius kali
nius, pradėjo gaudyti ir statyti į eilę. Man 
pasidarė šilta, bet atėjau ir atsistojau. Bu
dintis kareivis nė pusės žodžio man nepasa
kė. To puskarininko taip daugiau ir nebe

mačiau. Mus surinko visus ir liepė eiti atgal 
į kalėjimą. Vedantis kareivis pasakė, kad 
prieštankinės kliūtys Bayreuthui daugiau ne
bereikalingos. Po to sakinio jis daugiau nieko 
nekalbėjo. Bandėm užkalbinti, bet jis atsakė 
esąs kareivis ir, ko nereikia, tai nekalba. 
Grįždamas atgal ėmiau rimtai galvoti, ar man 
bereikėjo grįžti į kalėjimą. Jau buvau lais
vas, galėjau lįsti į rūsį’ ir laukti, kol į miestą 
įeis amerikiečiai. Bet aš buvau tiek tvirtas 
savo tikėjime, kad aš darau gerai, jog grįžtu 
atgal, o ateinančios laisvės nebeilgai teks 
laukti. Mano nebuvo klysta, nors jei kada 
panašus pergyvenimas pasikartotų, taip nie
kad nebepadaryčiau. Kartą ištrūkus iš kalė
jimo sienų, daug beprotiškumo grįžti atgal 
i ii-

Mes sveikiname ateinančius 
amerikiečius

Po trumpų išgyvenimų mieste, statant 
prieštankines kliūtis, balandžio mėn. 13 diena 
buvo lyg trūkimas mus ilgai rišusios tvirtos 
grandinės. Tik grįžom į celes ir dalinomės 
keistais įspūdžiais, kai pasigirdo mums dar iki 
to laiko negirdėti šūviai. Pradžioje šiaip ir 
taip aiškinomės, kol kariniuose reikaluose 
gudresni išaiškino, kad tai artilerijos šūviai. 
Dar vėlau iš darbo grąžinti kaliniai pranešė, 
kad autostradą, kurioje pilna susigrūdusios ir 
besitraukiančios kariuomenės, apšaudo ame
rikiečių artilerija. Šūviai ėmė dažnėti. Mums 
vėl kilo didelis rūpestis, kad nebūtume arti
lerijos šūvių aukos. Juk mieste pilna besi
traukiančios kariuomenės ir visose gatvėse, 
kurios neužverstos per didįjį bombardavimą, 
pilna visokių užtvarų. Šūviai kiek pritilo. Tik 
už geros valandos vis dažniau ir dažniau ėmė 
kartotis. Kaliniai pradėjo nerimti: per atvirus 

langus šūkavo į kiemą, iš kitos kiemo pusės 
plūdo prižiūrėtojus, kad mus gali celėse užra
kintus sumalti tuo laiku, kada esame jau 
sulaukę išvadavimo. Temstant gavom palie
pimą rinktis į didįjį kalėjimo kiemą. Ten 
čekų ir vokiečių kalba pranešė, kad prasidė
jęs artilerijos puolimas ir kalėjimo admini
stracija atidaro kalėjimo vartus. Kaliniai ga
li slėptis kalėjimo mūruose, bet gali eiti ir į 
gretimai esančius kalėjimo laukus. Mes su 
P.Z. pasiėmėm po antkodę, dubenį ir, užsidėję 
ant pečių krovinį, lyg kokie pakeleivingi, ne
seniai nakvynę gavę kalėjime, išėjome pro 
vartus. Tik praėjus ūkinius kalėjimo pasta
tus, pasigirdo netolimi kulkosvaidžių šūviai. 
Rimtai susigalvojome — eiti toliau ar slėptis - 
mūro pastatuose. Prieš mus atsirado ir vienas 
prižiūrėtojas, anksčiau buvęs kaliniams neblo
gas žmogus. Jis ėmė įtikinėti, kad būtų visai 
neprotinga eiti į laukus. Ten daug daugiau 
pavojų pakliūti į kulkų lietų. Ten pavojingiau 
ir nuo granatų skeveldrų. Jis visiškai nuo
širdžiai mums aiškino, kad kalėjimo admini
stracija yra nutarusi su kaliniais elgtis labai 
tvarkingai ir kad iš jos pusės tikrai nieko 
neatsitiksią. Tiek kentėjus reikia dar pa
kentėti ir sveikam išeiti į laisvę. Kulkosvai
džių šūviai vis dažnėjo. Tai buvo labai įtikinąs 
argumentas lauke nesidairyti ir slėptis. Nu
tarėm, kol šūviai praeis, grįžti į kalėjimo mū
rus, o paskiau eiti ieškoti kitų lietuvių ir 
aptarti, ką toliau darysim. Grįžom į kiemą 
ir susėdom ant savo ryšulių prie storiausios 
mūro sienos. Kieme sutikom inž. B. ir R Jie 
jau buvo pradėję tinti nuo nuolatinio bada
vimo ir buvo sunkiai atpažįstami. Kaliniai 
bučiavosi ir visi šūkavo, kad gana šiai baisiai 
velniavai.

(Bus daugiau)
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Ką reiškia
Henry A. Wallace pasakyta kalba ?

Jungtinių Amerikos Valstybių prekybos 
ministeris Wallace pasakė kalbą (jis žada dar 
ir daugiau tokių kalbų pasakyti), kurioje, 
trumpai sakant, išbara D. Britaniją, kam ji 
veržiasi į karą prieš Sovietus ir mėgina Ame
riką įtraukti į tą „biznį“. Jis sako (vertimas), 
kad

„Jungtinės Valstybės nėra daugiau su
interesuotos Rytų Europa, negu rusai 
Lotynų Amerika, Vakarų Europa ir 
Jungtinėmis Valstybėmis.“

Jis, apskritai, įspėja Amerikos tautą nuo aš
trinimo santykių su Sovietais. Šita jo kalba, 
ypačiai po labai aiškių ir kietų Byrnes pa
reiškimų Sovietų atžvilgiu ir neatšaukiamų 
užsiangažavimų Europos politikoje, o taip pat 
po netikėtai staigaus p. Molotovo važinėjimo 
į Maskvą ir Berlyną — padarė sprogusios 
bombos įspūdį. Daug didesnį negu Fultono 
„bombos“ sprogimas („Fultono bomba“ buvo 
praminta šį pavasarį Fultone Churchillio pa
sakyta kalba, kuri faktinai padarė pradžią 
viešai priešsovietiškai 'akcijai anglosaksų pa
saulyje). Visai suprantama, kad Sovietai iš
girdę tą kalbą triumfuoja, o likusis pasaulis 
(pirmoje eilėje, žinoma, anglai) apstulbo. Ką 
tatai reiškia? Argi čia pasikartos Woodrow 
Wilsono istorija? Juk ir Wilsonas važinėjo po 
Paryžių, kūrė ir taiką ir Tautų.Sąjungą, pa
galiau Amerika visam tam nepritarė ir nusi
grįžo nuo Europos. Ar negali taip pat būti 
su Byrnes misija? Kas būtų tada su Europa? 
Susirūpinti ir net susijaudinti yra pagrindo.

Tačiau tokiais atvejais
susijaudinimas yra blogiausias patarėjas.

Spėliojimai taip pat nieko konkretesnio ne
gali duoti. Man rodos, čia svarbu yra pana
grinėti, kodėl Amerika stojo kariauti ne tik 
pirmame, bet ir antrame Europos kare, kodėl 
ji po pirmojo laimėto karo pasitraukė iš Eu
ropos ir kokį pliusą ar minusą ji iš to pasi
traukimo turėjo. Teisingai atsakius į šiuos 
klausimus, galima jau pabandyti daryti išva
das ir dėl dabartinės Wallace kalbos.

Visų pirma reikia gerai atsiminti, kad kuo 
ne visą savo gyvenimą Amerika labai mielai 
ir griežtai laikėsi

Monroe doktrinos dėsnio,
t. y., dėsnio, kad nereikia kištis į kitų neame- 
rikietiškų kraštų reikalus ir, žinoma, neleisti 
kitiems kraštams kištis į amerikietiškus rei
kalus. Į pirmąjį pasaulinį karą Amerika jo
kiu būdu nenorėjo įsivelti ir tai praktiškais ir 
grynai teoretiniais-idealistiniais sumetimais. 
Nė -vienam amerikiečiui ir į galvą neatėjo 
1914 metais, kad Amerika jau 1917 metais 
paskelbs karą Vokietijai. Tuometinis prezi
dentas, demokratų žmogus, tvirtino, kad jis 
yra kovotojas už taiką ir taikingą tautų su
gyvenimą. Moralė esanti stipresnė už karą. 
Amerikos tauta tuo didžiuojasi ir ji tatai įro
dys nestodama į karą. Todėl jis paskelbė 
griežtą neutralumą, kurį iš tikrųjų buvo la
bai sunku išlaikytu Jūrose viešpatavo anglai 
ir prancūzai. Jie faktinai blokavo Vokietiją 
— nepraleido Amerikos laivų. Amerika pa
sidarė sąjungininkų didžiausias tiekėjas. Vo
kietija pyko, bet nieko negalėjo padaryti. 
Amerika teisinosi, kad ji neutrali, bet dėl blo
kados vokiečiams nieko negali tiekti. Dėl to

Rašo Kazys Veržikas

Dvi „bombos". Wilsono ir Byrnes vaidmuo. Kodėl Ame
rika kariavo pasauliniuose karuose? Monroe doktrina. Ar 
gali grįžti izoliacionizmas Amerikoje? Patikrinimas.

gi Amerika neskelbsianti karo Anglijai ir | 
Prancūzijai...

Pamažu Amerikos — Vokietijos santykiai 
blogėjo. Galutinai santykiai paaštrėjo, kai vo- 
kieičai be įspėjimo

1915 metų gegužės 7 d. paskandino 
„Luzitania“.

Čia žuvo 1153 žmonės, jų tarpe 124 Amerikos 
piliečiai. Vėliau vokiečiai dar paskandino 
Amerikos laivą „Sussex“. Nors visa Amerikos 
tauta ir prezidentas Wilsonas buvo labai įpy
kę ant vokiečių, bet apie karą viešai dar ne
buvo kalbama. Tik jau Wilsonas pareiškė, 
kad tai, kas liečia kitas tautas, liečia taip pat 
ir Ameriką. Pastaroji turinti būti solidari su 
visu pasauliu.

1916 metais buvo Amerikos prezidento 
rinkimai.

Wilsono- konkurentu rinkimuose buvo respu
blikonas Charles Evan Hughes. Per rinkimus 
Wilsonas jau pareiškė, kad jei jis bus išrink
tas, tai jis sieks dviejų tikslų: taikos ir Ame
rikos garbės išsaugojimo. Bet gali ateiti lai
kas, kai abiejų šių tikslų iš karto nebebus ga
lima atsiekti. Wilsonas buvo išrinktas 277 bal
sais prie 254 balsus. Vadinasi labai maža bal
sų persvara. O jau

1917 metų balandžio 2 d.
Wilsonas prašė kongreso pritarti paskelbimui 
karo Vokietijai šiais žodžiais;—

„mes neturime ginčo su vokiečių tau
ta... Pasauliui turi būti užtikrinta de
mokratija — Teisė yra brangesnė už 
taiką. Mes kariausime už tai, kas mūsų 
širdims visada buvo artimiausia — dėl 
demokratijos, dėl mažųjų tautų teisių 
ir laisvės, dėl teisėtumo įsigalėjimo vi
same pasaulyje... Dėl tokių tikslų mes 
aukosime gyvybę, turtą“...

1917 m. balandžio 6 d. Amerika paskelbė ka
rą Vokietijai ir tą karą laimėjo.

Tačiau Wilsonas
laimėjęs karą — pralaimėjo taiką, 

nes jo sukurtai taikai nepritarė Amerikos tau
ta. Jis nustojo savo tautos pasitikėjimo, jis 
nebepajėgė amerikiečiams išaiškinti savo kil
nių idealų, nesugebėjo jų įtikinti. Amerikos 
tauta, kuri buvo kuo geriausiai paruošta ka
rui, nebuvo pakankamai paruošta taikos kū
rimo darbui. Išvada: amerikiečiai ką nors da
rydami — pirmiau turi gerai išsiaiškinti. Iš 
pradžių nenorėjo kariauti, vėliau įsitikino, 
kad kariauti reikia. Deja, dar rfebuvo įsiti
kinę, kad reikia ir taiką organizuoti. Manė, 
kad užteks ateityje atsisakyti kariauti ir taika 
bus savaime ir nebereikės kariauti. Suklydo.

Tiesa, po pirmojo pasaulinio karo kilo di
delis antagonizmas Europos politikai, taikos 
sutarčiai, Tautų Sąjungai ir Wilsonui. Demo
kratų partijos prestižas krito.

1920 metais Amerika išrinko prezidentu 
respublikoną Warren G. Hardingą.

Demokratų kandidatas gavo tik 9 milijonus 
balsų, o Hardingas 16 milijonų. Tai milžiniš
kas demokratų ir jų politikos pralaimėjimas. 
Praėjo daug laiko ir keli prezidentai, kol

1932 metais buvo išrinktas prezidentu 
demokratas Franklin Delano Roosewelt.

Šiam vyrui, panašiai kaip ir Wilsonui, teko 
vesti Ameriką į karą prieš visos tautos ir 
prieš jo paties pirmykštį norą. Amerikos tau
ta buvo griežtai pasiryžusi

nesiduoti įtraukiama i karą.
Visokie neutralumo aktai buvo priimti tarp 

1935 ir 1937 metų. Tų aktų tikslas buvo su
mažinti prezidento prerogativas ir padidinti 
kongreso valią. Buvo numatyta užkirsti kelią 
įvykiams, panašiems į Luzitanijos tragediją. 
Buvo uždrausta amerikiečiams keliauti ka
riaujančių kraštų laivais. Paskolos .kariaujan
tiems kraštams buvo uždraustos. Buvo taip 
pat uždrausta parduoti ginklus ir šaudmenis 
kariaujantiems kraštams. Kariaujantieji kraš
tai turėjo — už tai, ką jie dar galėjo pirkti — 
mokėti grynais pinigais. Vadinasi, uždrausta 
viskas, kas tik kuriuo nors tiesioginiu ar ne
tiesioginiu būdu galėtų US įvelti į karą.

O vis dėlto
pamažu Amerika didžiausiu mastu įsijungė j 
karą. Bet ne staiga, o pamažu, laipsniškai. 
Visų pirma, karui prasidėjus (1939 m.) kon
gresas atšaukė draudimą parduoti ginklus, pa
likdamas tik sąlygą, kad būtų mokama gry
nais pinigais ir parsigabenama savais perkan
čiųjų laivais (cash-and-carry). Amerikos lai
vams buvo uždrausta plaukti į karo zonos 
vandenis. Į karą stoti Amerika neketino, nors 
vis labiau piktinosi Hitlerio darbais. Didžiau
sias sukrėtimas Amerikoje įvyko, kai kapitu
liavo Prancūzija. Bet kai Paul Reynaud krei
pėsi į Rooseweltą pagalbos, pastarasis nieko 
pažadėti negalėjo, nes tai buvo ne jo, bet Kon
greso kompetencija. Tik 1940 m. rugsėjo mėn. 
Amerika parduoda Anglijai 50 pasenusių lai
vų - naikintuvų mainais už karo bazes Angli
jai priklausančiose salose. Bet 1940 metų pa
baigoje

vėl prezidento rinkimai.
Abu kandidatai — Rooseweltas ir respubliko
nas Wendell Z. Wilkie skelbia, kad reikia pa
dėti Anglijai, bet nekariautu Rooseweltas lai
mi ir išrenkamas trečią kartą. Tai buvo pir
mą kartą Amerikos istorijoje, kad prezidentas 
išrenkamas trečiai kadencijai. Amerikos tau
tos pasitikėjimas demokratu Rooseweltu mil
žiniškas.

Taigi jau
1941 metais kongresas priima Lend-Lease 

įstatymą
ir tuo įgalina prezidentą teikti Anglijai pa
galbą karo medžiaga, nebereikalaujant mo

kėti grynais pinigais. Amerika darosi jau vie
šai nedrauginga Vokietijai. Ji padaro tokius 
žygius, kurie Vokietijai nebepalieka jokių 
abejonių, kas bus toliau. Amerika užima 
Grenlandiją, jos ginkluoti laivai lydi prekių 
laivus, ji apginkluoja prekinius laivus. Bet 
atviro karo tarp Amerikos ir Vokietijos vis 
dar nėra. Amerikoje vyksta aršiausia propo- 
gandinė kova karo šalininkų ir priešininkų. 
Tik vėl gi staigmena:

japonai puola Pearl Harbor,
visai nepaskelbdami karo Jungtinėms Valsty
bėms. Pastarosios karo laivyno nuostoliai mil
žiniški. Kas gi toliau? Amerika skelbia karą 
ne tik Japonijai, bet Vokietijai ir Italijai. Va
dinasi, Amerika ir vėl nenorėjo kariauti ir 
vėl kariauja ir vėl lieka nugalėtoja.

Per, palyginti, trumpą laiko tarpą Ameri
ka du kartus nori išvengti karo, bet abu kar
tus nesugeba to padaryti. Amerika jau galu
tinai įsitikina, kad jos izoliacionizmas — ne
sikišimas į Europos ar, apskritai, pasaulio po
litiką jos jokiu būdu nuo karų fteapsaūgo. 
Šiek tiek daugiau pagalvojus ne taip sunku 
ir suprasti bei įsitikinti, kad pirmo rango pa
saulio valstybė jokiu būdu negali išsilaikyti 
padėtyje: manęs nelieskite ir aš nieko nelie- 
siu. Taip sunku išsilaikyti net ir mažai vals
tybei, ką jau beKalbėti apie milžiną. Ypatin
gai, kai pasaulyje yra dar ir kiti milžinai, ku
rie anaiptol nesilaiko nesikišimo ar „savyje 
užsidarymo“ politikos. Tad ir US noroms ne- 
noroms tenka pareikšti savo nuomonę įvai
riais tarptautinio pobūdžio klausimais. O jei 
valstybė jau reiškia savo nuomonę, tai ji pri
valo ją ir atstovauti ir ginti. O tas atstovavi
mas, kaip matoma, pamažu ir virsta visokiais 
konfliktais, kai tenka savo nuomonę jau su 
ginklu rankoje atstovauti.

Žinoma, karas suteikia daug problemų, bet 
kiekvieno karo pabaiga iškelia paprastai tiek 
daug ir tiek aštrių problemų, kad jų nevykęs 
ar nepakankamai apdairus išsprendimas jau 
sudaro „užuomazgą“ naujo karo galimumams. 
Taigi, taikos organizavimas yra labai sunkus 
ir opus darbas. Taiką, ypačiai teisingą taiką 
beorganizuojant galima labai lengvai, beveik 
nejučiomis „suorganizuoti“ sau visą eilę stam
bių priešų. Tatai turėdama galvoje Amerika 
po pirmojo karo atsisakė nuo taikos organi
zavimo, o svarbiausia nuo taikos palaikymo. 
Tačiau tą atsisakymą ji turėjo „apmokėti“ da
lyvavimu antrajame pasauliniame kare. Tai
gi, „kaina“ už atsisakymą išėjo tikrai per 
aukšta. Todėl šį kartą Amerika nusprendė 
ne tik nebeatsisakyti, bet labai aktyviai ir la
bai dideliu tempu organizuoti taiką.

Bet gi iš kur „išdygo“ Wallace kalba? Kam 
ji reikalinga? Amerika yra laisviausias žo
džio ir spaudos kraštas. Ten visada laisvai ir 
entuziastiškai pasisakoma ir už ir prieš. Vie
ni ir kiti pasisakymai, normaliai imant, gali 
susilaukti didesnio ar mažesnio pritarėjų skai
čiaus. Wilsonas, organizuodamas taiką, per
daug pasitikėjo savo idėjų kilnumu ir aišku
mu. Jis labai pasitikėjo ir savo autoritetu, 
kuris, tiesa, ir buvo labai didelis. Todėl jis 
iš pradžių mažiau rūpinosi savo idėjų propo- 
gavimu Amerikoje. Daugiausia jam rūpėjo 

(Pabaiga 6 pusi.)

J. Švaistas

Gerai, kad taip atsitiko
(1. Tęsinys)

— Su reikalu, pone pirmininke..s. Ir visai 
rimtai.

Be komiteto narių, Regina raštinėje rado 
dar kelis interesantus. Ateidavo vienas kitas 
naujas. Sį kartą Regina mielai užleisdavo eilę 
naujai atvykusiems. Ji taikstėsi likti paskuti
nioji, kad nebūtų pašalinių liudytojų tokioj 
jautrioj jos byloj.

Ji stovėjo sienos atsirėmusi ir laukė. Lauk
dama tolydžio save drąsino ir vis tvirčiau ti
kėjosi, kad aniedu komiteto nariai padės pa
laužti šį trečiąjį — tokį atkaklų ir beširdį, 
kaip tvirtovės siena. Simpatingas jai ■atrodė 
socialinio skyriaus vedėjas, buvęs karys. Jis 
visada mandagiai pasisveikindavo, kartais 
įdomiai pašnekindavo. Prašančiųjų niekad 
beviltiškai nepavarydavo. Visada mielai pa
žadėdavo, nebent retai ištesėdavo. Nors ir su 
viltimis, bet vis dėlto lengviau buvo tremti
niams stumti savo nepalaimos dienas, negu 
šiurkščiai pavarytiems.

Daug didesnių vilčių teikė pats pirminin
kas, diplomuotas agronomas Augustinas Va- 
liauga.

Metiniame to lagerio istorijos bėgyje tai 
buvo penktojo komiteto penktasis pirminin
kas. Jis su savo kolegomis pateko į lagerio 
vadovybę kaip ir Notstand’o ženkle. Tai buvo 
paskutiniai iš sijojamųjų atsijoti. Beveik vi
si, pretenduoją į aukštus postus jau buvo iš- 
konveikti ir vos tik ne į kaltinamųjų suolus 
pačiam Nūrnberg’e susodinti. Daugelis kitų, 
karštesnės natūros, karjeristinių polėkių ar

Regina nuo namų tebepiktavo: „Kokie įky
rūs tie lagerio žmonės su savo neprašytu man
dagumu ir nuolatiniu kiblumu. Nė kojos ne
leidžia iškelti pro duris, kad tavęs neiškvostų: 
„O kur? Kodėl? Kam? Dėl ko? Argi jie to
kie kvaili, ar apakę, jog nesupranta, kad nuo
lat verčia žmogų meluoti ir meluoti. Kas gi 
atvirai gali pasisakyti, ką manąs ar darąs. At
skleista teisybė kaip tik dėl tų pačių žmonių 
daugiausia ir nukenčia. Kam be nuovokos 
brautis į žmogaus paslaptis, kol jis pats ne
randa reikalo jų atidengti. Eina, tegul sau 
eina, o tu būk džentelmenas ir suprask jo 
nuotaiką.“

Atidarius komiteto raštinės duris, Reginos 
savijauta nė kiek nepagerėjo, bet dargi, gali
ma sakyti, pablogėjo. Vidutinio dydžio kam
bario kampe buvo suglausti du rašomieji sta
lai. Už jų, po keletą bylų pasidėję, tarėsi trys 
Komiteto nariai: pats pirmininkas, socialinio 
aprūpinimo skyriaus vedėjas ir tas pats, dėl 
kurio neteisybių atėjo dabar Regina pasiskų
sti — butų skyriaus vedėjas.

Tik šis ne tik dabar, bet jau seniai kiek
vieną kartą nepakenčiamai sujaukdavo jos 
dvasios būseną. Giliu Reginos įsitikinimu, tai 
ir buvo didžiausios jos džiaugsmo ir pasiseki
mo priešas. Pikčiausia, kad beveik niekas su 
jos apkaltinimais nesutikdavo. Daugelis jį 
laikė tobuliausiu ir pavyzdingiausiu butų 
tvarkytoju. Dažnai sakydavo: „Tokį teisingą, 
bešališką žmogų lagerio gyvenime reta su
tikti.“ 

populiarumo trokštančiųjų, patys atkrito, kaip 
atlimpa gumos lopai dabartinių klijų neilgai 
telaikomi.

Iš pradžių neretas tikėjosi valdančiųjų 
priešakyje, kaip vadas, veikiai nuvairuoti į 
savo kraštą ir ten automatiškai, jei ne mini- 
steriu, tai mažų mažiausiai direktorium tapti. 
Bet tos iliuzijos, kaip ir visos pokarinio gy
venimo tremtinių viltys, netikėtai supliuško. 
Einamųjų dienų sąlygose karjeristinės per
spektyvos liko tolimos ir nepasiekiamos, lyg 
Naujosios Zelandijos žadamieji plotai. Teko 
čia pat veikiai apsispręsti ir po vietiniu dan
gumi persiorientuoti: ar į patrauklius UNRRA 
sandėlius, ar į privilegijuotas Military Go
vernment įstaigas, ar, pagaliau, į rizikingas, 
bet pelningas naujojo branžo sritis.

Kaip ten bebūtų, tačiau po paskutiniųjų 
gana šaltų ir ramių rinkimų pats gyvenimas 
lagery žymiai aprimo ir atslūgo. Pasibaigė 
visos intrigos ir priešingų grupių piautynės. 
Visi likosi patenkinti, kad susirado dar ne vi
sai blogi žmonės, kurie už visus galvotų ir 
dirbtų. Niekas jiems daugiau nebepavydėjo 
nei amerikietiškų cigarečių, nei sunkiai dir
bančiųjų kolorijų, nei kitų pirmenybių. Be
veik visi įsitikino, kad komiteto darbas ir at
sakomybė, tai ne saulėj tvarsytis, vartaliojant 
sutingusius savo sąnarius, ir ne upėtakiai ar 
šapalai rankomis graibstyti Švabijos upėse.

Pats Valiaugos pavaizdas ir asmuo nepa
prastu ramumu ir rimtimi dvelkė. Keisčiau
sias karštuolis, su juo susidūręs, bematant 
aprimdavo ir atgaudavo normalią nuovoką. 
Vien tik aiškiai žydrių akių, beveik visada 
besišypsančių, maloniai glostąs žvilgsnis, že
maitiškas santūrumas, su lengvu, be jokios 
geluonies, jumoru, ir mažo paslankumo stam
bi kompleksija nuostabiai paveikdavo susiti

kusį su juo žmogų. O kai pridėdavo dar: „Pa- 
mažo, pamažo, tamsta. Nerek karščiuoteis iš 
onksto. Negi blusas gaudom“ — visai nura
mindavo.

Regina stovėdama retkarčiais pažvelgdavo 
į Valiaugą ir, užuomaršos nešama į netolimą 
praeitį, slaptai nusišypsodavo. Ji pagalvoda
vo: „Jis taip pat nuolat tebepūkši už stalo, 
kaip ir Import — Export kontoroj, Reichen- 
berg’o mieste, kur drauge dirbom: jis sąskai
tininku, o aš mašininke.“

Minčių sūkuriai nejučiomis ją blaškė pa
keliui iš Panevėžio miesto ir etapų etapais po 
plačiąją Vokietiją. Fatališkoj, netikėtumų 
gausioj tremtinės kelionėj jai teko gana arti 
su Valiauga susidurti. Gyvai atsimena tą mo
mentą. Tai buvo 1944 m. liepos 27 d. Abu 
greta vienos kito stovėję eilėje ilgame Ar- 
beitsamt’o koridoriuje ties 28-o kambario du
rimis, kur buvo tarpininkaujama inteligentus 
aprūpinti darbu. Juodu, kaip ir daugelis kitų 
svetimšalių, vargo ir alkanos perspektyvos 
atvaryti, nuobodžiai marino laukimo laiką ir 
visai nežinojo, kad tėvyniečiai yra. Tik kam
baryje paaiškėjo, kai abu gana prastai kreve- 
zojo vokiškai ir kai vokietė paklausė: „Was 
fuer Landsleute sind Šie?“ Abu staiga su
žiuro, kaž kodėl nusistebėjo ir pasisveikino. 
Abu mielai sutiko priimti pasiūlymą į Im
port — Export kontorą ir abu duotu adresu 
išėjo ieškoti naujos tarnybos vietos.

Iš pradžių atrodė labai gerai. Gana sim
patingi visi tarnautojai ir patys šeimininkai. 
Visur švaru, erdvu ir patogu. Priešlėktuvinė 
slėptuvė čia pat, tuose pat namuose. Ji taip 
pat šviesi,/patogi ir gana saugi. Tais laikais 
vienas svarbiųjų dalykų. Tik sukaukia sire
nos, ir visi tarnautojai su privalomuoju įstai
gos krūviu balda cementine lipyne žemyn.

3
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Ar mokės vokiečiai paracijų. Galutina suma dar ir tada nebuvo 
nustatyta. Vokiečiams šį planą priėmus, pran
cūzai turėjo iš Ruhro krašto pasitraukti. Ir

karo nuostolius?
Jul. Sakelė. — Reparacijų, arba karo nuo

stolių atlyginimo, klausimas yra įdomus ir 
praktiškai ir teoretiškai. Praktiškai jis yra 
įdomus tuo, kad visi nuo karo nukentėję kraš
tai (jei tik jie nepriklauso karą pralaimėjusių 
grupei) labai nori gauti karo nuostolių atly
ginimą'. Juk ir Lietuva turėtų pilną teisę pa
tiekti karo nuostolių sąskaitą. Juk Lietuva su 
niekuo nenorėjo kariauti, o faktinai turi ne
mažiau nuostolių (proporcionaliai imant) kaip 
kitos kariavusios valstybės. Bet kas turi tuos 
nuostolius apmokėti? Tai klausimo praktiš
koji ir aktualioji pusė.

Dabar kita — teoretiškoji klausimo pusė. 
Paprastai yra taip, kad nuostolius sumokėti 
reikalaujama iš to, kurs pats daugiausia nuo
stolių turi, kurs pats jau beveik nieko nebe
turi. T. y., iš tų valstybių, kurios pralaimėjo 
karą. Tokia teorija dažnai pasirodo labai 
„nepraktiška“. Dažniausia išeina taip, kad 
„pliko nebėra ko pešti“ arba „iš elgetos ter- 
bos neatimsi“.

Kaip atrodo to reikalo moralinė pusė? Ar 
taip yra" teisinga, kad kąrą pralaimėjęs turi 
mokėti nuostolius? Vargiai. Juk karą pra
laimėjęs gali būti visai nekaltas, visai nekal
tai užpultas. Čia dar nėra moralinio pagrin
do. Yra kita išeitis. Kas yra karo kalti
ninkas, tas ir moka karo nuostolius. Atrodo

racijų klausimą paliko daugiau ar mažiau „at
viru“. Suprantama, kad tokia padėtis Vokie
tijai paliko „atviras“ duris išsisukinėti nuo 
reparacijų mokėjimo.

Tad ir matome, kad' 1922 metų lapkričio 
mėn. vokiečių vyriausybė paprašė „atidėti“ re
paracijų mokėjimo pradžią po trijų metų. Per 
tuos trejis metus Vokietija žadėjo stabilizuoti 
savo markę, sutvarkyti pramonę ir užsienio 
prekybą — pasiruošti reparacijų mokėjimams.

Šitoks Vokietijos „prašymas“ nugalėtojams 
didžiai nepatiko. Prancūzai ir belgai todėl 
1923 metais okupavo Ruhro sritį — Vokieti
jos pramonės „širdį“. Širdis nustojo veikti, 
markė žlugo Vokietijos ūkis visai suiro. Re
paracijų mokėti dar labiau negali. O, be to, 
vokiečiai paskelbė užimtame Ruhro krašte 
„pasyvų pasipriešinimą“, kuris žymiai užkir
to kelią jį okupavusiems kraštams pasinau
doti jų gėrybėmis. Reparacijos įklimpo į už
burtą krizę. Vokiečiai sako prancūzams: „išei
kite iš Ruhro srities, tai įmokėsime reparaci
jas“. Prancūzai atsikerta: „mokėkite, tai išei
sime“.

Visą tą reikalą ėmėsi gelbėti anglai. Jų 
iniciatyva buvo suorganizuotas tarptautinis 
finansų ekspertų komitetas su amerikiečiu 
Charles G. Dawes priešakyje. Buvo sudarytas 
vadinamas Dawes planas (1924 m.), pagal kurį !

tik 1929 metais — vadinasi, po 10 metų nuo 
taikos pasirašymo — pagal kitą planą, vadi
namą Soungo planu, buvo nustatyta, kad vo
kiečiai turi sumokėti 27 milijardus dolerių re
paracijų per 59 metus. Kaip tik čia* vėl užėjo 
ekonominė krizė — ir vėl vokiečiai negali 
reparacijų mokėti. 1932 metais Lauzannoje 
susirinkę nugalėtojai „iš principo“ nutarė vis 
vien reikalauti reparacijų iš Vokietijos, bet 
praktiškai įsitikino, kad iš tų reparacijų jau 
„nieko nebus“. Jie nesuklydo...

Todėl š( kartą (po 2 pasaulinio karo) nu
galėtojai į reparacijų klausimą žiūri daug 
„praktiškiau“. Nelaukdami taikos sutarčių, 
nedarydami ilgų bei bergždžių skaičiavimų, 
ima tas reparacijas „natūra“ iš užimtųjų zo
nų. Dideliu rūpestingumu šioje srityje pasi
žymi sovietai, kurie turi pačią didžiąją Vo
kietijos zoną, nes gi savaime suprantama, kad 
paėmus iš Vokietijos svarbesnes pramonės 
įmones ir jų įrengimus, vokiečiai ilgai nega
lės ne tik reparacijų mokėti, bet ir patys sun
kiai „bekvėpuos“.

Tad tokiu būdu šį kartą vokiečiai .sumo
ka“ reparacijas. Tačiau nebūtų nieko nuosta
baus, jei netolimoje ateityje patys vokiečiai 
pradėtų gauti „reparacijas“. Mat, dauguma 
nugalėtojų nori Vokietiją vėl atgaivinti ir at
statyti. Pati viena, iš savo resursų Vokietija 
to nepadarys. Perdaug yra jau ji sunaikinta. 
Tad jeigu kas norės Vokietiją atgaivinti ir 
įjungti ją į tarptautinio ūkio bendradarbiavi-

visai teisinga bausmė už karo kaltę. Bet kas 
gi nustato karo kaltę? Visada tas, kas laimi 
karą (karą pralaimėjęs bent ilgesnį laiką bal- 
.so nebeturi). Taigi, praktiškai išeina vėl tas 
pats: nuostolius moka tas, kas karą pralaimi. 
Visa teorija ir vėl sueina į praktišką klausi
mą: kaip paimti tą atlyginimą iš karą pralai
mėjusio krašto, kaip iš jo „išspausti“ tas re
paracijas?

Po šio karo labiausia reparacijomis yra 
susirūpinę sovietai. Jie tų karo nuostolių at-

vokiečiai turėjo gauti 200 milijonų užsienio mą, tas turės arba pats duoti arba suorgani- 
paskolą dėl markės stabilizavimo. Buvo nu- . zuoti kitus, kurie duotų paskolos 'ar kitoje 
matyta, kiek kasmet turi vokiečiai mokėti re- Į formoje Vokietija atstatymo kapitalus.
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Kiekvienas tremtinys gali būti 
ambasadorium

lyginimo reikalauja, kur tik gali. Bet dau
giausia, žinoma, nori jų gauti iš Vokietijos, 
būtent: 10 milijardų dolerių. Tatai, sovietų 
nuomone, labai nedaug. Tai tik esąs „simbo
liškas“ atlyginimas. Vokiečių kariuomenė 
esanti padariusi nemažiau 700 milijardų rublių 
nuostolių. Kad vienas priešas kitam priešui 
padaro daug nuostolių karo metu, tai aišku, 
bet tų nuostolių apskaičiavimo, ypač šiek tiek 
teisingesnio apskaičiav ;no, klausimas yra ne
paprastai sudėtingas ir sunkus. Todėl tais 
atvejais, kai norima kiek galint daugiau nuo
stolių atlyginimo gauti, ne tiek skaičiuojama, 
kiek iš tikrųjų priešas nuostolių padarė, kiek 
žiūrima, kokią sumą priešas iš tikrųjų pajėgs 
sumokėti. Jeigu perdaug bus reikstlaujama, 
tai gali išeiti kaip toje pasakoje, kai iš viš
tos buvo reikalaujama perdaug kiaušinių. 
Višta išgaišo — nei vištos nei kiaušinių neliko.

Gyvenimo praktika parodė, kad reikia ne 
tik mokėti reikalauti reparacijų, bet taip pat 
yra didelis „mokslas“ išsisukti nuo tų repa
racijų mokėjimo. Vokietija reparacijų „ne
mokėjimo“ srityje turi jau nemaža patyrimo. 
Juk ji ir praėjusį kartą turėjo mokėti milži
niškas reparacijas ir tol jų nemokėjo, kol pra
laimėjo jau ir antrąjį karą. Kaip gi tatai 
atsitiko?

1919 metų taikos konferencijoje kilo taip 
pai smarkūs ginčai: kiek Vokietija turi ir 
kiek ji gali mokėti. Buw įvairių nuomonių. 
Pagaliau sutaria reikalauti iš Vokietijos kiek 
galint didesnės pinigų sumos, bet jos dydį 
nustatyti vėliau. Tatai turėjo vėliau nuspręsti 
vadinama Reparacijų Komisija. 1921 metais 
ta komisija nutarė, kad reikia, minimum, iš 
Vokietijos reikalauti 33 milijardus dolerių. 
Jeigu gi pasirodytų vėliau, kad Vokietija gali 
dar daugiau mokėti — tai dar ir papildomai 
pareikalauti. Kitaip sakant, Vokietijos repa-

Wuerzburgo stovyklos direktoriumi ilgą 
laiką buvo W. G. Cargill, kiurio asmenyje 
lietuviai buvo suradę tikrąjį žmogaus teisių 
gynėją, garbingąjį Anglijos džentelmeną.

Kai jis atvyko, stovykla pergyveno krizę. 
Perimdamas pareigas jis pabrėžė, kad jei jūs 
man padėsite, aš pasistengsiu padaryti, jog 
ši stovykla būtų viena iš geriausiu.

Nuo to laiko stovyklos gyvenimas įėjo į 
visai naujas vėžes. Tremtinių dalia paleng
vėjo. Mes vėl pasijautėme esą lygiateisiai 
žmonės. Mums, dėl karo audros netekusiems 
tėvynės ir atsidūrus svetimame krašte ir sve
timųjų prieglobstyje, buvo suteiktos geros 
gyvenimo sąlygos ir mumis buvo nuoširdžiai, 
humaniškai rūpinamasi.

Pabuvęs mūsų stovykloje 9 mėn., W. G. 
Cargill išvyko į Angliją. Stovyklos gyvento
jai jam surengė tokias atsisveikinimo iškil
mes, kokių iš'viso gali susilaukti laba retas 
pareigūnas.

Atvykęs į Angliją, jis parašė laišką Lietu
vos ministeriui B.K. Balučiui, reziduojan
čiam D. Britanijoj.

Štai ką rašo Wuerzburgo stovyklos lietu
viams ministeris B. K. Balutis, cituodamas 
W. G. Cargill žodžius: 
Gerbiamieji,

Šiomis dienomis aš gavau laišką iš p. W. G. 
Cargill, buvusio Jūsų stovyklos Direktoriaus. 
P. Cargill rašo man su dideliu nuoširdumu ir 
nepaprastu pasigėrėjimu apie lietuvių sto
vyklą ir lietuvius, kuriuos jam teko sueiti, pa
žinti ir pamylėti. „Aš neseniai sugrįžau iš 
Vokietijos — rašo p. Cargill — po pusantrų 
metų, praleistų kaip išvietintųjų asmenų sto
vyklų Direktorius. Per šį laiką aš sutikau 
daugelį tūkstančių lietuvių, faktinai per sep
tynis mėnesius aš turėjau garbės būti Direk

torium Wuerzburgo stovyklos, kurioje buvo 
daugiau negu tūkstantis lietuvių. Mes pasi
darėme nuoširdūs draugai ir jie priėmė mane 
į savo širdis tokiu būdu, kuris negalima būtų 
ir aprašyti Tamsta! Aš nepaprastai didžiuo
juos tuo, kad aš buvau mylimas ir gerbiamas 
kiekvieno vyro, moters ir vaiko ir kad aš 
taip pat juos mylėjau. Aš turėjau vilties, kad 
galėsiu pasilikti su jais, kol Jūsų šalis vėl bus 
laisva ir jie galės grįžti namo, bet aplinkybės 
padarė tai negalimu, nors aš turiu vilties neto
limoj ateity grįžti Vokietijon.“

Paminėdamas p. Cargill laiško dalį, aš ma
nau, kad Jums bus įdomu žinoti, ką apie Jus 
ir apie kitus lietuvius mano žmogus, turėjęs 
progos arčiau juos pažinti. Aš taip pat norė
jau padėkoti Jums, brangūs mano broliai ir 
sesės, kaip tikriems panašių minčių ir jausmų 
inspiratoriams (įkvėpėjams). Ir iš kitų vietų 
man tenka gauti panašių gražių atsiliepimų 
apie mūsų tremtinius. Ir tas yra ne tik ma
lonu išgirsti, bet tas yra itin svarbus fakto
rius mūsų visų kovoje už mūsų Tėvynės lais
vės atgavimą. Lietuvių tautos geras vardas 
yra šiandien gal vienas galingiausių ginklų 
mūsų rankose. Todėl be galo yra svarbu, kad 
mes juo pasinaudotume ligi maksimum gali
mybės. Minėtas laiškas geriausiai liudija, kaip 
kiekvienas tremtinys gali būti puikiausiu 
„ambasadorium“ savo tautos reikalams už
sienyje. Tautos ypatybės — taip geros, kaip 
ir blogos, — ryškiausiai gal pasireiškia jos 
nelaimių laiku. Mus ištiko gal didžiausia ne
laimė, kokią mūsų tauta yra turėjusi savo 
ilgoj ir margoj istorijoj. Todėl ji reikalinga 
ir didžiausių pastangų, kad atgavus tai, ko 
ji yra nustojusi. Aš šventai tikiu, kad jų 
mums nepristigs ir kad nors prieš mus gal 
dar ilgoka ir nelengva kelionė, bet savo tikslo 
mes pasieksime, pagaliau nugalėdami visas

Regina skuba su rašomąja mašinėle, o Valiau- Į — Ale prašom... Niekuo nepakenks,
ga — su svarbiomis apyskaitų bylomis. Kar- Į Regina pasitraukė krėslą ir atsisėdo. Va
tais jis padeda Reginai mašinėlę nutempti, o 
svarbiausia — užtempti.

Vis dėlto po mėnesio Regina pabėgo. Pa
bėgo, kaip dabar prisimena, gana negražiai: 
niekam nei dėkui, nei sudiev nepasakiusi. Ar
gi ji kalta, jei patys svarbieji dalykai — val
gio ir buto — nepavyko čia sutvarkyti. Svar
biausia buto: iš viešbučių po trijų dienų iš- 
prašinėjo. Nei lašinu nei Bohnenkaffee ji ne
turėjo, kad sušvelnintų šį „griežtą policijos 
Verordnung’ą“ auslenderių atžvilgiu. Priva
čiai kambario išsinuomoti taip pat nepasisekė 
ir tik dėl to, kad ji ne vyras. Dažna vokietė 
pasigailėdama įsileisdavo, kantriai išklausy
davo maldaujama ir dar su didesne užuojauta 
uždarydavo duris: „Schade, dass Šie nicht ein 
Mann sind.“ Visai nelauktai iš draugės Vie
noje ji gavo laišką, kuriame buvo peršama 
tokia vieta, jog šios problemos savaime iš
sprendžiamos ...

— Kantri, kantri, kaip matyti, panelė Re
gina, kad taip ilgai su mumis nenusibosta... 
O gal tik pasisvečiuoti Tamsta užėjai?

Staiga bosiškas pirmininko balsas grąžino 
Reginą iš pasyvios užuomaršos į tikrybę. Ji 
krustelėjo besiblaškydama ir ryžtingai pažen
gė stalo link.

— Su reikalu, pone pirmininke... Ir visai 
rimtai.

— Prašom sėstis!
— Ar čia svarbu? Galiu pastovėti.

liaugos širdis staiga trūktelėjo ir nebesuvaldė 
kraujo. Pilni, moteriško skaistumo jo veidai 
nusirpo rudeninės renetos raudonumu. Jis 
niekad taip arti ir taip lemiamai nuo jo spren
dimo priklausančios Reginos nebuvo dar pa
jutęs. Tokio momento seniai jis troško, bet 
ne šitaip, ne panašioj aplinkoj. Lagerinio 
gyvenimo sutemose Regina, kaip šviesi viltis, 
kaip jauki šilima gaivino ji ir spartino žing
snius. Nuo pirmo atsitiktinio susitikimo Rei- 
chenberg’o Arbeitsamt’e tyliai, slaptai užval
dė Regina visą jo būtybę.

Ypatingo grožio nematė joje. Apskritai, tik 
kūnišku moters grožiu Valiauga niekad nesi
žavėjo. Tokiu atveju jis visai abejingai atsa
kydavo: „Daug yra krautuvėse dailių lėlių, 
bet kas iš to.“ Patraukė ji Regina savo drąsa, 
ryžtumu ir niekad nenusimenančiu būdu. Jos 
būde Valiauga instinktyviai juto tai, ko jam 
pačiam dažnai trūkdavo.

Savotiškai paveikė ir Reginos akys. Tos 
pilkšvai žvaisvos ar žalsvai pilkšvos giliai pa
sislėpusios ir niekaip nesugaunamos akys. 
Keistos akys. Daugelio džiugių momentu pir
miausia šypsosi akys, paskum ir visas veidas, 
o čia — atvirkščiai: veidas dažnai, kaip ir 
įgimta moterų, šypsodavosi, o akys — retai. 
Tuomet dažniausiai jos prisimerkdavo ir kei
stai žybčiodavo. Toks keistas klaidžiojantis 
Žybčiojimas nuolatinė buvo jų savybė.

(Bus daugiau)

sunkenybes, kaip mūsų bočiai nugalėdami 
visas sunkenybes, kaip mūsų bočiai nugalė
davo jų laikų nelaimes. Jūs galite būti tikri, 
kad tauta, kuri ir didžiausioje savo nelaimėje 
sugeba įkvėpti nuomones ir jausmus, panašius 
kad ir į tuos, kurie pareikšti paminėtame 
laiške, — tauta, kuri tikrai ir su pasiryžimu 
nori būti laisva ir siekia tos laisvės, kad ir 
kraujuodama, kad ir dantis sugriežus — tokia 
tauta niekados negali žūti. Mes tik tada ga
lime galutinai laisvės nustoti, kada PATYS 
nuo jos atsisakysime — o to nebus niekada. 
Todėl nenustokime vilties. Nors dangus dar 
vis apsiniaukęs, nors mes dar turėsime nuga
lėti ne vieną kliūtį pakely, bet jeigu ištver
mingai ir su pasiryžimu eisime ir toliau savo 
keliu, ateis laikas, kuomet mes prieisime savo 
tikslo ir grįšime laisvon Tėvynėn.

Tokiomis mintimis aš norėjau su Jumis, 
mano mieli broliai ir sesės, pasidalinti, pa
skaitęs p. Cargill laiškutį. Sveikinu aš Jus 
visus, Wuerzburge laikinai susispietusius, ir 
siunčiu Jums kuo geriausių linkėjimų. Nuo
širdžiai Jūsų
(pas.) B. K. Balutis, Lietuvos Ministeris. 
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Laikydami reikiamoj aukštumoj tautinę 
ambiciją, mes turime įsipareigoti patys prieš 
save, kad kiekvienas svetimšalis, kuris susi
tinka su mumis, apie mus susidarytų kuo 
geriausią nuomonę. Anot ministerio, mes tu
rime būti dvasios ambasadoriais, kad kiek 
galima gražiau reprezentuotumėm save ir savo 
tautą, Vytautas Prutenis

Įsikūrimo galimybės 
Argentinoje

Kaip didelis yra mūsų tautiečių troškimas 
kuo greičiau sulaukti tos dienos, kada visi ga
lėsime grįžti savon laisvon tėvynėn, taip ly
giai, iš antros pusės, yra ir nemažesnis atsar
gumas dėl galimų įvairių netikėtumų. Todėl 
nieko nuostabaus, jei daugelis galvoja jau ir 
apie laikiną apsigyvenimą kituose kraštuose, 
kur nebūtų niekam našta, kur nereikėtų lauk
ti numetant duonos kąsnį o sau pragyvenimą 
užsidirbtų normaliu būdu. Tarp daugelio kraš
tų, kur mes evantualiu atveju galėtume pri
siglausti, minima ir Argentina. Vienas tau
tietis p. B. B., lyg ir proteguodamas Argentiną 
pasirinkti antrąja tėvyne, mums rašo:

„Per dešimtį metų man teko gyventi Argen
tinoje, pažinti tenykščias gyvenimo sąlygas, 
pabuvoti įvairiose kolonijose ir pagaliau įdo
mautis kolonizacijos reikalais. Iš Argentinos 
aš išvykau 1935 metais ir per tokį laiką, nors, 
žinoma, ne iš esmės, šis tas galėjo pasikeisti. 
Gi objektyvesniam padėties pažinimui rei
kalinga būtų pravesti nuodugnesnes studijas, 
o tai turėtų padaryti platesnės visuomenės pa
rinkta speciali komisija. Ameniškai, turint 
galvoje esamas politiškai ekonomines aplin
kybes, didelį klimatinių sąlygų Argentinoje 
pasirinkimą, mūsų tautos būdą ir bendras 
ateities perspektyvas, manau, kad žymesnės 
lietuvių kolonijos Argentinoje įsikūrimo klau
simas yra vienas iš aktualiausių šios dienos 
klausimų, kurio nereikėtų atidėlioti.......

„Kad lietuviai Argentinoje gali* įsikurti ir 
pasiekti, aukštą gerbūvio laipsnį, geriausiai 
įrodo šis, galima sakyti, klasiškas pavyzdys, 
charakterizuojąs lietuvio būdą ir galimumus 
Argentinoje. Apie 1880 metus su nedidele 
šeima atvyko į Argentiną nuo Utenos kilęs 
ūkininkas Šlapelis. Neturėdamas lėšų, jis sun
kiai dirbo pas įvairius Argentinos kolonistus, 
stengdamasis geriau pažinti Argentinos gy
venimo sąlygas, visą laiką galvodamas, kur ir 
kaip geriau savarankiškai įsikurti. Išmokęs 
kalbos, iš vietos gyventojų sužinojo įvairias 
galimybes tai vienur, tai kitur įsigyventi. Pa
galiau sugalvojo, kad reikalinga apvažinėti 
visą Argentiną ir, tik pamačius savo akimis, 
pasirinkti tinkamą vietą ir ten apsistoti Ne
turėdamas tokiai ilgai kelinonei lėšų, Šlapelis 
sugalvojo drąsų ir praktišką Argentinos pa
žinimo būdą. Būdamas įgimtas medžiotojas ir 
pasakiškai taiklus šaulys, perkasi gerą šau
tuvą, įsigyja tinkamą šunį ir ištvermingą 
a.klį. Savo šeimą palieka dirbti centrinėje Ar
gentinos dalyje pas ūkininką, o patsai išjoja į 
šiaurę. Medžiodamas užsidirba pragyvenimą. 
Iš pradžių Šlapelis joja į Misijonės provinciją. 
Čia prijoja iki garsiųjų Iguazų krioklių, o iš 
ten vakarų-rytų zigzagais slenka į Argentinos 
pietus ir nusistumia iki pietinės Patagonijos 
dalies, iki Magelano sąsiaurio. Ši Šlapelio ke
lionė užsitęsia daugiau kaip penkeris metus. 
Visur, kur tik Šlapelis apsistoja, teiraujasi 
apie vietos gyvenimo sąlygas ir tuo būdu jis 
puikiai susipažįsta su Argentina. Nuo Mage
lano sąsiaurio Šlapelis joja į Centrinę Pata- 
goniją ir pasirenka vietą ties dideliais Nahuel- 
Hapi ežerais (vietovė labai primena Zarasus), 
apsigyvena prie Senger upės, kuri iš Kordil
jerų kalnų teka į minėtus ežerus.

„Tuo metu šiose stepėse vykdoma žemės 
reforma. Šlapelis perkasi iš valdžios žemės, 
maždaug po 2 litu už hektarą išmokėtinai per 
100 metų. Du centai per metus! — pasakiškai 
žema žemės hektaro kaina-. Bet valdžia stato 
sąlygas. Tam tikrais laikotarpiais kolonistas 
turi atlikti nustatytus darbus, pvz., aptverti 
specialia, gana brangiai kainuojančia, tvora 
laukus, užveisti skirtą skaičių avių (dėl sauso 
klimato ir nuolatos iš Kordiljerų pučiančių 
vėj^j-ten sunku verstis mums įprastu žemės 
ūkiu - kolonistai verčiasi avininkyste). Prak
tiškai imant, vienos avies išlaikymui reikalin
gas vienas hektaras tenykščios vidutinės rū
šies žemės. Arčiau prie vandens ir ten, kur 
galimas dirbtinis drėkinimas, galima ant vieno 
hektaro ir daugiau avių išlaikyti. Ten, kur 
žemė drėkinama, viskas auga labai puikiai 
Tolimesnės sąlygos yra: padaryti tam tikrus 
rezervuarus avims girdyti, avių kirpimo rei
kalingam dezinfekavimui iškasti ir išcemen- 
tuoti specialias maudykles ir t t Žodžiu, tais 
laikais, apie 1890 metus, parduodama žemę 
kolonistui valdžia statė tam tikras sąlygas, 
kurias norėdamas išpildyti, kolonistas negalėjo 
tinginiauti. Vėliau praktikoje pasirodė, kad 
šios sutartys nebuvo taip baisus kipšas, kaip 
jį pavaizdavo. Geras sugyvenimas su vietos 
inspektoriais, jei kolonistas šiek tiek stengiasi, 
duoda progos įvairiems „baisių“ sutarties §§- 
fų pakeitimams ir t. t.

„Toji vietovė, kur Šlapelis apsigyveno, buvo 
priskirta prie kolonijos, kuri žymaus Argen
tinos karvedžio generolo Sarmiento garbei 
buvo pavadinta Colonia Sarmiento. Šlapelis 
pirko iš pradžių 5 mylias žemės (1 mylia Ar
gentinoje lygi 2500 hektarų). Į šiuos tuščius 
laukus ir mažai apgyventą kraštą (statistiniais 
daviniais 1930 m. Patagonijoeje gyveno apie 
140 tūkstančių asmenų, įskaitant visus didelių 
žibalo kompanijų darbininkus, o Patagonijos 
plotas yra 7-nius kautus didesnis už Lietuvą). 
Tuo metu ten dar gyveno būrys Tehuleče gi
minės taikingų indėnų klajoklių, su kuriais 
Šlapelis vėliau sugyveno geruoju. Iš pradžių, 
pasakoja Šlapelis, reikalinga buvo mktimis 
nemiegoti ir ne vienam indėnui blauzdas pa
šauti, kol jie įsitikino, kad mano šautuvas yra 
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Pas prof. Niedermanną, 

nuoširdų Lietuvos draugų 
(Mūsų Šveicarijos korespondento)

metu galutinai subrendo mintis, kurią jis puo
selėjo jau anksčiau, būtent, išleisti išsamų lie
tuvių kalbos žodyną.

Šis didžiulis darbas reikalavo ne tik pasi
ryžimo, bet ir optimizmo. Lietuvių tautai at
gavus nepriklausomybę, mūsų gimtoji kalba 
pasidarė valstybinė kalba. Prasidėjo spartaus 
kalbos turtėjimo ir tobulėjimo laikotarpis. 
Reikėjo padėti daug darbo vien kalbos pa
žangai sekti. Vienam žmogui uždavinys atro
dė sunkiai aprėpiamas. Todėl prof. Nieder- 
mannas pasikvietė į talką dar du šveicarie- 
čius — lietuvių kalbos mokovus: prof. Alfre
dą Senną ir prof. Franzą Brenderį, kurie il
gesnį ar trumpesnį laiką yra dėstę Vytauto 
Didžiojo Universitete Kaune. Tokiu būdu trys 
šveicariečiai ryžosi redaguoti lietuvių kalbos 
žodyną.

^Pirmasis sąsiuvinys išėjo 1926 metais. Žo
dyną leido C. Winterio knygų leidykla Hei
delberge (Vokietijoje). Taip kuone kasmet 
išeidavo po vieną sąsiuvinį. Net karo metu — 
1941 metais, nepaisant naujai atsiradusių kliū
čių, išėjo 14-sis sąsiuvinis. Tačiau 1943 m. 
rugsėjo mėnesį darbą ištiko nelaimė. Jau at
spausdintas 15-tasis sąsiuvinis per Darmstadto 
bombardavimą sudegė. Žuvo net 5.000 žody
no egzempliorių. Norėta sąsiuvinį atnaujinti 
fotografiniu būdu. Buvo gauta ir popieriaus, 
bet tolesni staigūs įvykiai sutrukdė visą darbą.

Klausių profesorių, koks tolesnis šio ne
paprastai vertingo žodyno likimas?

Prof. Niedermannas atsakė, jog pirmiausia 
reikėtų atnaujinti 15-tąjį sąsiuvinį. Paskum 
tektų aiškinti, ar būtų galima žodyną toliau 
leisti. Sunkumų labai daug. Spaustuvės Vo
kietijoje sugriautos, leidyklos sunykusios. 
Spaustuvę, kurioje buvo renkamas žodynas, 
sovietai išsivežė. Pasikeitė taip pat platinimo 
sąlygos. Anksčiau didelis žodynų skaičius ei
davo Lietuvon, o kaip būtų dabar, esant so
vietų okupacijai, sunku pasakyti. Tuo tarpu 
du trečdaliai žodyno (iki raidės „P") jau iš
leista. Lietuvių kalbos žodynus, kaip teisingai 
pastebi profesorius, lydi kažkokia nesėkmė: 
beveik nė vieno didžiųjų žodynų lig šiol ne
pavyko pabaigti, darbus tekdavo nutraukti 
pusiaukelėje! •-

Pastebiu, kad ši tema profesoriui labai 
skaudi, tad bandau pakreipti kalbą kiton pu
sėn. Atsimenu, kad pirmą kartą lankiausi pas 
prof. Niedermanną 1940 m. žiemą. Tuomet 
apvažinėjau visus svarbesniuosius prancūziš
kosios Šveicarijos centrus ir aplankiau ke
liasdešimt laikraščių redakcijų, įteikdamas 
straipsnių apie Lietuvą. Prof. Niedermannas 
mielai sutiko mane įvesdinti Neuchatelio lai
kraščių redakcijosna. Jau tada pastebėjau, 
kad mūsų bičiulio vardas visur naudojosi 
aukšta pagarba. Todėl nenuostabu, kad pro
fesorius buvo pagerbtas, kai 1944 metais, su

Dar prieš karą gyvendamas Ženevoje, su
sipažinau su vienu šveicariečiu (jo pavardė — 
E. Thomen), kuris mokėjo apie 30 kalbų. Ma
no pažįstamas tarnavo Tarptautiniame Darbo 
Biure (International Labour Organization), 
kur ėjo vertėjo pareigas. Kartą jis išsireiškė, 
jog jo mėgiamiausia kalba esanti — lietuvių. 
Mat, p. Thomen buvo įsigilinęs ir į lietuvių 
kalbą. Jis vis svajodavo apie kelionę į Lietu
vą, tačiau karas tuos jo planus bent šiuo tar
pu sutrukdė.

Kuo išaiškinti mįslę, kad svetimtautis ima 
domėtis mūsų tėvų kalba?

Esu svečiuose pas p. Max Niederman- 
n ą, Neuchatelio universiteto garbės profeso
rių; Šiam garbingajam šveicariečiu moksli
ninkui teko laukti kone 25 metus, kol jis pir
mą kartą išvydo tą kraštą, kurio žmonių kal
ba jis susižavėjo dar pereito amžiaus pabai
goje.

Baigęs Bazelio universitetą, jaunas Nieder
mannas išvyko gilinti žinių į Paryžių. Jo spe
cialybė buvo senovės kalbos, bet jį domino 
taip pat slavų kalbos.

Anuo metu Paryžiaus universitete dėstė 
garsusis kalbininkas prof. Antoine Meillet. 
Jis mokė ir lietuvių kalbos. Besiruošdamas 
mokslo darbui, p. Niedermannas vis labiau 
įsijautė į kalbų paslaptis. Jo dėmesį patraukė 
lietuvių kalba. Nuostabūs šios kalbos garsai 
sudarė gyvą grandį toje kalbų grandinėje kuri 
per Romą ir Atėnus driekėsi iki pat slaptin
gosios Indijos. Nuo Paryžiaus laikų p. Nieder
mannas pamilo lietuvių kalbą, o per ją taip 
pat lietuvių tautą bei Lietuvą.

P. Niedermannas nūn rodo man, iš kur jis 
pirmoje eilėje mokėsi lietuvių kalbos. Štai 
Oskaro Wiedemanno vadovėlis „Handbuch 
der litauischen Sprache“, išleistas Strassburge 
1897 m. Anuomet tepažinta Mažosios arba 
Prūsų Lietuvos lietuvių tarmė. Kas dėjosi 
anapus Rusijos sienos, beveik nieko nežinota. 
Jau ir tada Rusiją nuo Europos skyrė savo 
rūšies geležinė uždanga, pro kurią įžvelgti ne
buvo taip lengva.

Prof. Niedermannas sklaido Wiedemanno 
vadovėlį, rodo pabraukytus žodžius, stengiasi 
įskaityti paraštes, sužymėtas prieš beveik pu
sę amžiaus. Vadovėlin įdėti Duonelaičio ir 
Schleicherio tekstai, atspausdintos prūsų lie
tuvių dainos. P. Niedermannas ištraukia iš 
lentynos kitą savos rūšies relikviją, kun. M. 
Miežino „Lietuviszkai - latviszkai - lenkiszkai - 
rusiszką žodyną“}-. išleistą Tilžėje 1894 m., tai
gi dar spaudos draudimo laikais. Šis žodynas 
jam irgi daug pasitarnavo, besimokant lietu
vių kalbos.

Toliau sekė 6 metai gimnazijas mokytojo 
įtempto darbo La Chaux-de-Fonds (Šveicari
joje). Tik vėliau, bedocentaujant Bazelio, o 
vėliau Neuchatelio universitetuose, vėl susi
darė progos, šalia tiesioginių darbų, atsidėti 
pamėgtajai kalbai. Taip pat studentų tarpe 
radosi susidomėjimas lietuvių kalbą. Tarp tų 
studentų buvo ir p. E. Thomen, apie kurį teko 
kalbėti šios korespondencijos pradžioje. P. 
Niedermanno mokinys, tarp kitų, buvo italas 
Giacomo Devoto, kuris vėliau Romoje reda
gavo vertingąsias „Baltų Studijas“ (Studi Bal
tic!), išleistas Rytų Europos Instituto per l’Eu- 
ropa Orientale). Pas prof. Niedermanną mo
kėsi taip pat Dr. Franz Brender, paskum pro
fesoriavęs Kauno universitete. Jam jau nebe
buvo lemta iš Lietuvos begrįžti, nes jį pri
globė lietuviškoji žemelė.

Pasibaigus pirmajam pasauliniam karui, 
prof. Niedermannas buvo paskirtas Šveicari
jos delegacijos nariu Paryžiaus taikos konfe
rencijoje. Čia jis susitiko su visa eile lietuvių, 
kurie gynė Lietuvos bylą: prof. Augustinu 
Voldemaru, Martynu ir Jonu Yčais, inž. Er
nestu Galvanausku, Dr. Jonu Šliupu. (Dar 
anksčiau prof. Niedermannas suėjo į pažintį 
su keliais Šveicarijoje studijavusiais lie
tuviais). Šie aprūpino jį įvairia litera
tūra Lietuvos klausimais. Bet dar prieš 
aną pažintį mūsų bičiulis ėmė skelbti Švei
carijos laikraščiuose straipsnius, kuriuose 
gvildeno Lietuvos padėtį bei kėlė aikštėn jos 
teisėtus reikalavimus. Štai 1918 m. lapkričio 
mėn. pasirodė viename Bazelio laikraštyje 
straipsnis „Litauen nach dem Krieg“ (Lietuva, 
karui pasibaigus). Straipsnių apie Lietuvą 
prof. Niedermannas paskelbė visoje eilėje Že
nevos, Ziuricho ir kitų miestų įtakingų laikraš
čių. Juose nagrinėjama Vilniaus problema, 
nušviečiamos Lietuvos teisės Klaipėdą, aiški
nami Lietuvos santykiai -su kaimynais. Prof. 
Niedermanno nuopelnai tame informaciniame 
darbe yra nepaprastai dideli.

1921 m. prof. Niedermannas ryžtasi kelio
nei į Lietuvą. Nors karo smarkiai nuniokio- 
tas, kraštas paliko svečiui neišdildomų įspū
džių. Čia mokslininkas galėjo betarpiškai įsi- 
nušviečiamos Lietuvos teisės į Klaipėdą, aiški- 
ligi tol tepažino išimtinai iš raštų. Kelionės

silaukęs 70 metų amžiaus sukakties, pasitrau
kė iš Neuchatelio Universiteto. Jam buvo pri
pažintas garbės profesoriaus titulas. Ta pro
ga Ženevos universitetas įteikė jam garbės 
daktaro diplomą. Nuo pereitų metų jis yra 
Institut de France narys — korespondentas. 
Rygos universitetas garbės daktaro laipsnį 
suteikė prof. Niedermannui dar 1929 metais.

Kai laišku pasveikinau profesorių jo 70 me
tų amžiaus sukakties proga, susilaukiau ma
lonios dovanos, būtent, visų jo darbų sąrašo, 
kurį jam įteikė jo bendradarbiai. Tame dar
bų sąraše gaūsu lituanistikos. Be politinių

£iebwa
Laisvės paukščių ilgesy 
Tu kaip saulė mums šviesi — 
Į tave keliai visi!
Supas pušys ant kalvos
Šnara vardą Lietuvos.

Dienų rūkuose giliuos, 
Didžio skausmo vieškeliuos 
Tu mus šauki atgalios.
Be tavęs ir be namų 
Baisiai liūdna, neramu.

Tu lyg pasaka sena, 
Taviš tūkstančio viena — 
Mūsų ilgesio daina.
Ir laiminga ir graudi —
Vis žydėsi mūs širdy.

Ūgliai kalasi šiluos — 
Virš giružės, virš žalios 
Džiaugsmo aidas nuplasnos. 
Rūpestėliai nuo širdies 
Į pakalnę nuriedės.

Kils dar vėjas nuostabus 
Griaus gyvenimo stabus — . 
Paukščiai soduose atbus.
Tu mums būsi vėl sava — 
Mielas kraštas Lietuva!-

Jonas Rackaitis

straipsnių ir minėtojo žodyno, visa eilė vei
kalų pašvęsta lietuvių kalbai. Čia užtinkame 
studiją apie gandro pavadinimą lietuvių kal
boje, čia recenzuojami lietuvių kalbos žody
nai, čia skelbiamas velionies Kazimiero Bū
gos nekrologas. Nebuvo tokio įvykio lietuvių 
kalbos paskutiniųjų dešimtmečių raidoje, ku
rio nebūtų vienaip ar kitaip už registravęs 
arba net paminėjęs mokslininkas, dirbęs Neu
chatelio paežerėje. Jo privatinėje bibliotekoje 
keliose lentynose sukrautos lietuviškos kny
gos, daugiausia filologinio turinio. Dar gau
siau leidinių sutelkta Neuchatelio universi
teto kalbotyros seminaro bibliotekoje. Deja, 
prof. Niedermanno įpėdiniai universitete lie
tuvių kalbos jau nebedėsto, tad biblioteka ne
bebus papildoma naujais leidiniais.

Dar ilgai šnekučiuojuos su garbinguoju 
šeimininku. Atsimename tai vieną, tai kitą

Mokslas karo metu Amerikoje
Technikinis pranašumas nulėmė laimėjimą.

Jungtinių Valstybių

Kai prieš kelis mėnesius pasaulis išgirdo 
apie atominę bombą, sužinojo tuo pačiu metu 
ir tai, kokias milžiniškas pinigų sumas Jung
tinės Valstybės panaudojo jai pagaminti — 
tuo metu kalba ėjo apie sumas milijardais. 
Maždaug tuo pačiu metu pasirodė įdomus 
amerikiečių vyriausybės pranešimas, balto
sios knygos forma, pavadintas „Kariniai tyri
mai ir pažanga 1840/41 m.“ Jis apibūdina 
mokslinius darbus, kurie, JAV vyriausybės 
pavedimu, buvo atlikti karo metu karinėms 
operacijoms paremti.

Vien JAV jūrų laivyno tikslams buvo 
įrengtos penkios tyrimų laboratorijos kurių 
dispozicijoje buvo iš viso 403 milijonai do
lerių. Karo ministerijos žinioje dirbo visa ei
lė organizacijų, kurios nagrinėjo specialias 
sausumos kariuomenės, ginklavimo, maitini
mo, karo chemijos, ryšių, transporto, sanitari
jos ir orinių pajėgų problemas. Vien tiktai 
maitinimui buvo įrengta septynios laborato
rijos, kurios sprendė visas tiekimo problemas 
ir vykdė odos, klimatinės įtakos, maisto pro
duktų, tekstilės ir p. tyrimus. Informaciniai 
daliniai turėjo penkias laboratorijas ir pen
kias lauko stotis su tūkstančiu darbininkų ir 
tiek pat specialistų, kurie darbavosi su viso
mis žinių teikimo priemonėmis, iškaitant ir 
karo fotografiją.

Septyniose sanitarinės tarnybos laborato
rijose pasiekta ypačiai įsidėmėtinų vaisių; 
taip mokslininkams Walter Reed ir Gorgas 
pavyko pasiekti visuotinės. reikšmės turinčių 
išradimų prieš geltonąjį drugį, Strong — prieš 
dezinteriją ir Russell — prieš šiltinę. Dešimt 
komisijų savo darbą pašventė išimtinai už
krečiamoms ligoms, tarp jų ir gripui. Spe
ciali laboratorija dirbo tik šarvuočių „profe
sinėms ligoms“. Prie įžymių laimėjimų karo 
chemijos srityje priskirtina padegamųjų bom
bų, liepsnosvaidžių, dirbtinio rūko, nuodingų
jų dujų, dujokaukių išradimas ar patobuli-

Visuotinės reikšmės išradimai. Nauji ūkinės 
ekspansijos pagrindai

nimas, naujų gaminimo metodų išdirbimas ir 
1.1.; šio skyriaus bendradarbių skaičiuota ligi 
900. Bedarant geologinius tyrinėjimus dirbo 
1000 mokslininkų; tiek pat mokslininkų nagri
nėjo zoologijos problemas — jie, pav., jūrų 
pakrančių žvejybai sukonstruavo tinklą, pa
liekantį visas nepakankamo dydžio žuvis. Ke
turios laboratorijos, po 1,6 milijono dolerių 
kiekviena, buvo skirtos žemės ir miškų ūkio 
bandymams. Devynios tyrimų laboratorijos 
tarnavo matams, svoriams ir visų rūšių nor
moms nustatyti.

Svarbia centrine žinyba pasirodė moksli
nio tyrimo ir pažangos įstaiga, kurios uždavi
nys buvo remti ir koordinuoti visus karinės 
reikšmės turinčių aparatų ir metodų tyrimus. 
Taip, sakysime, ji paskatino tyrinėti sprogsta
mųjų medžiagų gaminimo metodą: to rezulta
tas buvo gamybos nupiginimas 100 milijonų 
dolerių, sutaupant po keliasdešimt tūkstančių 
dolerių kasdien. Sitai buvo pritaikyta tūkstan
čiams tokių bandymų. Šimtinis specialistų 
štabas 'dirbo, be to, dar lauko tarnyboje ir 
rūpinosi tuo, kad naujausi fronto patyrimai 
būtų tuč tuojau pritaikyti ir į juos atsižvelgta 
visose srityse. Kitus naudingus darbus atliko 
Tennessee Valley Authority, Roosevelto įmo
nė žemdirbystei ir pramonei tirti, prieš tai 
nuskurdusioje Tennessee srityje; tenai buvo 
plečiama aliuminijaus gamyba iš molio, kova 
naujais, sėkmingais ginklais prieš maliariją 
ir naujų trąšų panaudojimas.

Karo metu amerikiečių mokslininkų at
likti tyrimo darbai, kuriems finansuoti iš
leista daug šimtų milijonų dolerių, atnešė ne 
vien tik strateginę naudą; jie visose srityse 
milžiniškai pakėlė JAV technikos ir gamtos 
mokslų lygį. Tai, be abejo, jų ūkiui turės ne
paprastos įtakos ateityje, o ūkinei Jungtinių 
Valstybių ekspansijai bus padėję naujus pa
grindus. „National-Zeitung“, Basei

Steigiamas Lietuvių 
Bibliogr. Archyvas

Lietuvos valstybei patekus svetimon oku- 
pacijon, dešimtys tūkstančių lietuvių buvo 
priversti palikti gimtąjį kraštą ir ieškoti 
prieglobsčio svetur. Šiandien Europoje vargu 
ar berasime valstybę, kurioje nebūtų lietu
vių tremtinių. Vykti ištremtin teko karo sąly
gomis, tad visi mūsų tautiečiai turėjo palikti 
visą savo mantą. Pasiliko Lietuvoje taip pat 
ir turėtos knygos bei kitokia literatūra.

Tremtiniai atsidūrė nepaprastai sunkiose 
sąlygose dar ir tuo atžvilgiu, jog jie turi pa
kelti dar ir dvasinį skurdą. Niekur Europoje 
neturime didesnės bibliotekos, kurioje būtų 
buvę sutelkta lietuviškieji leidiniai. Netenka 
aiškinti, kad joks rimtas kultūrinis darbas 

. neįmanomas be literatūros, be, knygų, be lei- 
i dinių.

Pasiryžta Šveicarijoje įsteigti Lietuvių 
Bibliografinį Archyvą. Jin norima telkti 
pradžiai bent tie lietuviškieji lediniai, kurie 
išeina išeivijoje ir ištrėmime. Pagal išgales, 
Archyvas bus plečiamas. Iš jo siekiama pa
daryti rimtą mokslinę instituciją, kurios su
rinktais laidiniais galėtų naudotis visi, — tiek 
lietuviai tiek svetimšaliai, — kurie vieno
kiems ar kitokiems tikslams domisi Lie- 

l tuva ir lietuvių tauta.
Toks sumanymas įvykdyti dabartinėmis 

sąlygomis be visuomenės paramos neįmano
ma. Todėl kviečiame leidyklas teiktis regu

liariai siuntinėti Archyvui bent po vieną 
egzempliorių savo leidinių. Archyvas renka 
knygas, brošiūras, žurnalus, laikraščius ir 
kitokius leidinius. Į jį norima surinkti leidi
niai tiek lietuvų kalba, tiek ir svetimomis kal
bomis, jeigu tik šiuose tiesiogiai ar netiesio
giai gvildenami klausimai, susieti su Lietuva 
ir lietuvių tauta.

Archyvas norėtų surinkti taip pat anksčiau 
išleistus sakyto pobūdžio leidinius. Tad pra
šome jam siųsti ir senesnius periodinių lei
dinių komplektus, lygiu būdu knygas, bro
šiūras ir kt.

Archyvas tvarkomas Ministerio Dr. J. Šau
lio priežiūroje ir globoje.

Esame tikri, kad šis sumanymas, kurio 
įgyvendinimą dėkingai sutiks visi ištremtyje 
gyvenantieji kultūros darbininkai, susilauks 
visuotinio pritarimo. Iš anksto nuoširdžiai 
dėkojame visiems, kurie prisidės prie šio 
didžios reikšmės kultūrinio darbo.

Leidinius prašoma siųsti šiuo adresu: 
Dr. A. Gerutis, Kari Spittelerstr. 22, Bern. 
(Switzerland-Suisse).

bendrą pažįstamą. Prof. Niedermannas pami
ni p. Stasį Šerkšną, kuris Neuchatelyje ruošė 
disertaciją apie svetimždožius lietuvių kal
boje; karas privertė betgi šį darbą nutraukti. 
Profesorius Niedermannas pamini savo susi
rašinėjimą su kalbininkais Skardžium ir Sa
liu. Jis norėtų ištremtyje vargstantiems lie
tuvių mokslininktms padėti, tačiau, deja, ne 
visada tai įmanoma.

Profesorius išsitaria apie lietuviu kalbą, 
kad ji moksliniu požiūriu esanti tiek pat ver
tinga, kaip lotynų ir graikų kalbos. Jam esą 
labai skaudu ir graudu, kad lietuvių tautą 
vėl neteko laisvės. Sekdamas gyvenimo raidą, 
jis galėjęs pastebėti, kokią milžinišką pažangą 
lietuvių tauta per paskutiniuosius dešimtme
čius padariusi visose srityse. Atgavę 1918 m. 
laisvę, lietuviai ieškojo ryšio su vakarais. Tas 
jiems, be abejojimo, sekėsi. Dabar gi lietuvių 
tauta vėl atskirta nuo Europos! Profesorius 
reiškia viltį, kad lietuvių kalba atsilaikysianti 
prieš visas siaučiančias audras. Nenumal^)- 
mas tautos ryžtas eiti savaimingais keliais ne
galėsiąs būti sutremptas.

Paklaustas apie ateities planus, profesorius 
vėl užsimena apie lietuvių kalbos žodyną, ku
rį jis bet kuriomis aplinkybėmis norėtų baig
ti. Be to, jis rengiąs kai kurių graikų ir lo
tynų autorių tekstus mokykloms bei studen
tijai, nes dabar tokių leidinių Šveicarijoje jau
čiamas didelis nepriteklius. Anksčiau jie atei
davę iš svetur.

Profesorius pereitą žiemą gana sunkiai sir
go, bet paskutiniuoju metu vėl visai pasveiko. 
Amžiaus naštos nesimato nei jo guviame 
žvilgsnyje, nei sudvasintame veide. Atsisvei
kindamas palinkėjau gerbiamajam šeiminin
kui, kad jam dar daug metų būtų leista nau
dotis gyvenimu ir kad galėtų laimingai baigti 
užsimotus darbus.

Vaikščiodamas ramų pavakarį Neuchatelio 
ežero krantais, ieškojau atsakymo į klausimą, 
kokia stebuklinga galia glūdi lietuvių kalboje, 
jeigu ji sužavi tokius didžius mokslininkus, 
kaip štai prof. Niedermannas, kurį tik ką pa
likau tarp knygų kaip kokį žiniuonį šventy
kloje? Gal dažnas mūsų menkiau vertina sa
vo gimtąją kalbą, kaip šis mokslo vyras, ku
ris daugelį savo ilgo gyvenimo valandų pra
leido įsikniubęs į lietuviškuosius raštus. Gal 
vienu kitu atveju galėtume iš svetimtaučių 
pasimokyti, kaip reikia branginti savo gimtąją 
kalbą!

Grįždamas į stotį, vėl praėjau namus, ku
riuose gyvena prof. Niedermannas. Virš na
mo durų dailiai išvedžiotas užrašas: „Omnia 
labore“ (Viskas darbu). Šie žodžiai visą gy
venimą buvo ir gerbiamojo profesoriaus kel
rodė žvaigždė. Jo nenuilstamo darbo vaisiai* 
džiaugiamės ir mes, lietuviai. Dr. A. G.
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Ryškiosios asmenybės
Manuilskis

Dimitrijus Zaharovičius Manuilskis, Ukrai
nos Sovietinės Socialistinės Respublikos už
sienių reikalų ministeris, priklauso prie tokių 
diplomatų, kurie į diplomatiją žiūri, kaip į 
kovos lauko grumtynes. Manuilskiui visos 
tarptautinės konferencijos vaizduojasi areno
mis, kur be jokio skrupulo, bebaimės ir ato
dairos reikia pulti, atsitraukti ir vėl pulti; 
reikia laviruoti... Manuilskis ištikimai laikos 
tų savo pažiūrų visuose tarptautiniuose susi
tikimuose ir visame diploma-tiniame žaidime 
nevengia tatai parodyti nei žodžiuose nei 
gestuose. —

Ukrainos užsienių reikalų ministeris yra 
tipingas sovietinės diplomatijos atstovas, vi
sados* gerai žinąs, ko jis nori, ir visados noris 
to, ką jis gerai žino. Pradedant nuo San- 
Francisco ir einant per Londoną ir Luksem- 
burgo Rūmus Paryžiuje, šis baltaplaukis, it 
obelis, diplomatinis agentas daug kartų yra 
žadinęs „miegančią posėdžių salę“ savo 
staigia, nelaukta ir keista kalba. Kai atrodo, 
jog visi konferencijos dalyviai ramiai ilsisi 
ir, pasirėmę ant bylų, raštų ir bloknotų lau
kia eilės savo žodžiui arba laukia posėdžio 

pabaigos, kad greičiau galėtų atsirasti prie 
užkandžių stalo, žiūrėk, nei iš šio nei iš to, 
Manuilskis pakykla ir daro pareiškimą ... Lyg 
piktasis prokuroras, sklaidosi jis rankomis, 
pirštu bado savo priešininkus, brutaliai juos 
kaltina ir taip visus sukelia ant kojų...

Manuilskio gimtinė yra Volinija, Sviatzesko 
mažutis miestelis. Prieš 63 metus (1883 m. 
spalių 4 d.) jis atvyko į pasaulį ir ten praleido 
vaikystę. Iki 1905 metų revoliucijos jis suspė
jo išeiti istorijos mokslus Peterburge. O kai 
prisiartino revoliuciniai metai, tai Manuilskis 
įsijungė į visokius revoliucinius judėjimus ir 
pradėjo vaidinti pradžioje liaudininką, o vė- 
lau ir komunistą. Nepasisekus revoliuciniame 
judėjime, emigravo Zaharovičius Manuilskis i 

’Paryžių ir čia stumdėsi iki 1917 metų, kada 
vėl grįžo į Rusiją ir vėl metėsi į Spalių Re
voliucijos sūkurį, pirmiausia pasidarydamas 
politiniu komisaru raudonosios gvardijos, gy- 
nusios Leningradą nuo Kerenskio dalinių.

Manuilskis ilgai svajojo apie nepriklau
somą Ukrainą. Leninui įsigalėjus Rusijoje, 
jis tikėjosi, jog Ukraina gyvens atsiskyrusi 
nuo Maskvos ir turės bent autonomiją.

Dėl tokių autonomistinių palinkimų reikėjo 
Manuilskiui kurį laiką pasitraukti iš politinio 
gyvenimo. Bet nepavykus Petliuros žygiui ir 
susikūrus Ukrainos sovietinei respublikai, vėl 
Manuilskis išeina į priekį ir tampa tos naujos 
„respublikos“ komisaru pramonės reikalams, 
o vėliau žemės ūkio. Palengva Manuilskis 
įsitraukia į Maskvos tarptautinės politikos 
voratinklį ir ima vaidinti reikšmingą rolę 
kominteme Iki pat komintemo tariamos 
likvidacijos Dimitrijus Manuilskis aktingai 
dalyvauja jo visuose užkulisuose, padeda jam 
sumanyipais, patarimais ir veiksmais. Ne
sunku tad suprasti, kokios reikšmės turi So
vietų Sąjungos diplomatijai Manuilskio daly
vavimas tarptautinėse konferencijose; Ma
nuilskis yra įgudęs ir užgrūdintas ko- 
minterno veikėjas. Nesunku todėl atspėti, 
kokie metodai turi būti vartojami sovietų 
diplomatijoje, dalyvaujant tokiems diploma
tams, kaip jis.

Manuilskis šalia brutalumo turi ir nema
žai sovietiško, grubaus jumoro. Kaip komin
temo senas veikėjas, jis mėgsta daug dalykų 
mistifikuoti: prieš kiekvieną staigesnį pasi
rodymą Luksemburgo tribūnoje jis dingsta 
kelioms dienoms iš posėdžių salės. O kai vėl 
atsiranda, tai būtinai paleidžia kokią bomba ... 
Ir paleidžia triukšmingai, su priekaištais, kal
tinimais ir durų trenksmais. Manuilskis ypa
tingai mėgsta pykinti Beviną ir, apskritai, Bri
tanijos Karališkos Didenybės delegaciją. Jos 
tarpe jis laikomas nedžentelmenu; bet Ma
nuilskio. kaip ir visų sovietinių diplomatų, 
etika yr i ypatinga, saviška, kieta ir nepalen
kiama. Ji charakterizuoja ir Manuilskio diplo
matinę veiklą, jo žodžius ir jo poelgius.

V. Audrūnas

Niurnbergo byla
Paskutinis kaltinamųjų žodis

Rugpjūčio 31 d. baigėsi didžiųjų karo nu
sikaltėlių byla, turėjusi viso 402 posėdžius. 
Sprendimas paskelbti buvo numatytas rug
sėjo 23 d., bet vėliau teismo pirmininkas pra
nešė, kad dėl didžiulio peržiūrėtinos medžia
gos kiekio bylos sprendimas bus paskelbtas 
vėliau, būtent, rugsėjo 30 d.

Paskutinę teismo posėdžių dieną buvo lei
sta kaltinamiesiems trumpai pasakyti savo 
paskutinį žodį. Visi kaltinamieji pareiškė ne- 
sijaučią kaltais dėl prokuratūros jiems daro
mų kaltinimų.

Pirmuoju kalbėjo Goeringas: „Prokuratūra 
tvirtina, kad aš buvau antruoju vyru valsty
bėje, tuo norėdama įrodyti, kad aš turėjau 
viską žinoti, kas įvyko. Ji negalėjo dokumen
taliai ar kitu būdu įrodyti mano žinojimo ar 
norėjimo, ką aš esu paneigęs. Aš primygtinai 
tvirtinu, kad griežčiausiai smerkiu šias masi
nes žudynes. Bet aš dar kartą noriu Gerb. 
Teismui pareikšti: aš niekada ir niekam neį
sakiau nužudyti bet kuri žmogų ir niekados 
pats to nedariau... Aš nenorėjau ir neruošiau 
jokio karo, aš viską dariau jam išvengti. Bet 
kai jis prasidėjo, aš viską dariau, kad būtų 
pasiekta pergalė. Aš prisiimu visa tai, ką esu 
padaręs. Bet aš griežčiausiai paneigiu, kad 
mano veiksmai buvo padiktuoti noro svetimas 
tautas pavergti, išžudyti ar apiplėšti. Vienin
telis motyvas, kuriuo aš vadovavausi, buvo 
karšta meilė mano tautai. Tebūnie tam liu
dininkais Aukščiausias ir mano tauta“.

Netikėtai prabilo ir Hessas, kuris iki tol 
vengė kalbėti teisme laikydamas jį nekompe
tentingu spręsti šią bylą. „Keletą mano drau
gų patvirtins, — kalbėjo Hessas, — kad aš 
jau pradžioje sekančiai esu pasakęs: Keletą 
kaltinamųjų parodys savotišką laikyseną. Jie 
darys gėdingus pareiškimus apie fuehrerį. Jie 
kaltins vieni kitus ir visiškai neteisingai.“ To
liau Hessas dėstė savo pažiūras dėl religijos: 
jis neturįs vidinių ryšių su religija, bet jis 
esąs giliai tikįs žmogus, giliau tikįs negu dau
gelis kitų. „Aš neginu save prieš prokuratū
rą, kuriai nepripažįstu teisės kaltinti mane ir 
mano draugus. Man buvo lemta daugelį mano 
gyvenimo metų darbuotis su didžiuoju sūnu
mi, kurį mano tauta tūkstantmetinėje savo 
istorijoje yra suradusi. Jei aš galėčiau, norė
čiau tuos laikus palikti amžinai savyje. Aš 
esu laimingas, žinodamas, kad aš atlikau savo 
pareigą tautai, savo pareigą kaip vokietis, kaip 
nacionalsocialistas, kaip ištikimas mano fueh- 
recio pasekėjas. Aš nieko nesigailiu.“ Po 
Hesso kalbos jo gynėjas įteikė teismui pra
šymą, kuriuo prašoma dar kartą patikrinti jo 
ginamojo psichinį stovį.

Ribbentropas įrodinėjo, kad jo vedama Vo
kietijos užsienio politika nesiekė pasaulio už- 
viešpatavimo, bet tik Versalio sutarties pa
šalinimo ir vokiečių tautos maitinimo klausi
mo išsprendimo. „Pats karo vedimas 1939 m. 
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rile Thirty Fourth Lesson — Trisdešimt ketvirtoji pamoka
Mokantis anglų kalbos labai daug sunku

mų sudaro žodžių tvarka sakiny. Si tvarka 
yra nustatyta labai griežtai, būtent: 1-ma vie
ta — veiksnys, 2-ra tarinys, 3-čia papildinys. 
Pvz., My brother (veiksnys) gives (tarinys) 
you (netiesioginis papildinys) a book (papil
dinys). Tokį sakinį galima išplėsti, pridedant 
kitas sakinio dalis šia tvarka: 1. vietos aplin
kybė, 2. būdo aplinkybė, 3. laiko aplinkybė. 
Pvz., My brother will give you a book at ho
me to-morrow — mano brolis duos jums kny
gą namie rytoj. Klausiamuosiuose sakiniuose 
tarinys eina prieš veiksnį. Pvz., Shall my 
brother give you a book at home to morrow? 
— ar mano brolis duos jums knygą rytoj na
mie?

Žemiau išvardintieji žodžiai dažniausiai 
eina prieš veiksmažodį, o sudėtiniuose lai
kuose tarp pagalbinio v-^wžodžio ir veik
smažodžio: 
ever — kada nors 
never — niekuomet 
always — visuomet 
generally (džėnėrali) — papras 
usually (južuli) — paprastai 
often (ofn) — dažnai 
frequently (frikentli) — dažnokai 
sometimes (samtaims) — retkarči; 
seldom (seldom) — retai 
rarely (ręrli) — retai. *

Pvz., Do you ever drink tea in the mor
ning? — ar jūs kada nors geriat arbata iš 
ryto?- He never goes to the theatre alone — 
jis niekuomet meina vienas į teatrą. The 
theatre (sytr) — teatras.

Minėti žodžiai gali stovėti kartais sakinio 
gale, o tai reiškia kad šiuo atveju mes jį ypa
tingai norime pabrėžti sakiny. Pvz., I meet 
him in the street always — aš visuomet su
tinku jį gatvėj. Čia kalbėtojas pabrėžia, kad 
jis minėte} asmenį visuomet sutinka.

Pakaks šiai dienai apie sakinį. Pažiūrė
kim dabar, kaip sekėsi mūsų keleiviams.

When the dining time (daining taim) came,

taip pat dar nebuvo laikomas tarptautiniu nu
sikaltimu, — kalbėjo Ribbentropas, — kitaip 
— aš nebūčiau galėjęs suprasti Stalino tele
gramos, pasiųstos pasibaigus karui su lenkais, 
kuri skambėjo: „Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos draugystė, pagrįsta bendrai pralietu krau
ju, turi visas viltis būti pastovia ir tvirta“.

Rosenbergas pareiškė, kad jo sąžinė esanti 
gryna dėl tautų žudynių. Jis sakosi vietoj 
Rytų tautų kultūros naikinimo, ugdęs psichi
nes ir dvasines jų vertybes, apsaugojęs jų jau
nimą, atstatęs tikybos laisvę. „Ir nelaimės 
valandoje aš negaliu atsisakyti savo gyveni
mo idėjos (t. y., nacionalsocializmo) ir palieku 
jai ištikimas“.

Frankas, pasmerkęs Hitlerį, kaip savižudį 
tautos vargo metu, ir tematydamas nelaimių 
priežastis atsitolinime nuo Dievo, toliau sako: 
„Aš prašau savo tautos nepasilikti šiame su
klydime ir nežygiuoti šia kryptimi nė vieno 
žingsnio. Hitlerio kelias buvo per drąsus ke
lias nuo Dievo, tai nusigrįžimo kelias nuo 
Kristaus ir pagaliau politinių kvailysčių, pra
žūties ir mirties kelias. Jis savo žygiais-Tapp 
labiau ir labiau žiaurus nuotykių ieškotojas, 
be sąžinės ir garbės. Aš šiandieną tai matau 
baigiantis šiam teismui“.

Seyss-Inquartas: „Man Hitleris lieka tuo 
vyru, kuris sukūrė Didžiąją Vokietiją, kaip
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Įsikūrimo galimybės Argentinoje
(Atkelta iš 4 pusi.)

geresnis ginklas už jų strėles ir kad aš ne
mėgstu indėniškų išdaigų. Sunku buvo iš 
pradžių įsigyti idėnų pagarbą, bet vėliau jie 
pasidarė ištikimi ir klusnūs, kaip mano margis. 
Neilgai man teko su jais gyventi: kada buvo 
sudarytos sutartys su valdžia, vietos inspek
torius šiuos klajoklius apgyvendino už kelių 
šimtų kilometrų, Kordiljerų kalnuose. Atvykus 
šeimai, Šlapelis įsigyja keletą avių, gauna iš 
valdžios veislines avis ir po didelių sunkumų 
šiaip taip įsikuria. Jis susirašinėja su savo 
draugais, Argentinoje gyvenančiais lietuviais, 
atsikviečia vieną kitą pas save. Tokiu būdu, 
kol dar buvo galima iš valdžios pirkti žemę, 
kolonijoje Sarmiento įsikuria apie dešimt Lie
tuviškų šeimų. 1935 metais ten priskaitoma 
jau 50 lietuviškų šeimų.

„Ilgai turėčiau pasakoti apie kūrimąsi ten 
gyvenančių lietuvių ir jųjų gyvenimo vargus 
bei malonumus. Pakaks tuo tarpu tiek, jei 
paminėsiu, kad Šlapelis mirė apie 1929 metus, 
palikdamas gerai sutvarkytą ūkį savo vai
kams, iš kurių du sūnūs - Jonas ir Viktoras 
neblogiausiai verčiasi, jų turtas siekia milijo
ninės vertės. Turiu vis dėlto pasakyti, kad aš 
negalėčiau įprasti prie tenykščių gyvenimo 

they went to the dining car (daining kar), — 
kai atėjo pietų metas, jie nuėjo į vagoną- 
restoraną. Pavalgę jie grįžo atgal į savo com
partment ir traukiniui sustojus on a station 
jie pirko sau magazines (magazins) žurnalus 
ir newspapers — laikraščius in a bookstall 
(bukstol) — knygų kioske. When the night 
came they went to the sleeping car (slyping 
kar) — miegamą vagoną. In the morning they 
had to get up very early, for they were at the 
frontier (frontjer) — iš ryto jie turėjo keltis 
labai anksti, nes jie buvo prie sienos. They 
went to the custom-house (kastm haus) — jie 
nuėjo į muitinę. The custom-house officer 
(kastm haus ofisr) asked — muitinės tarnau
tojas paklausė: “Have you anything to decla
re?“ — ar jūs turite ką nors, ką reikėtų ap
dėti muitu? “No, I have nothing, I can unlock 
my trunks if you desire“ — ne, aš nieko ne
turiu, aš galiu atrakinti savo lagaminus, jei 
jūs pageidaujate, — atsako keliautojas. “All- 
right, your luggage is passed“ — tvarkoj, jūsų 
bagažas praėjo, sako custom-house officer. 
“Hurry up, you will miss you train“ (skubė
kite, jūs pavėluosit į traukinį, sako porter. 
Jie nueina.

Dar keletas paaiškinimų. Dining-time — 
pietų metas. Gali būti “breakfast-time“ — 
pusryčių metas, “lunch-time“ — priešpiečių 
metas, “bed-time“ — laikas miegoti ir 11. 
“Have you anything to declare“ — pažodžiui 
išvertus tai reiškia, ar jūs turite ką nors pa
skelbti. Šis klausimas dažniausiai statomas 
muitinės tarnautojų prieš krečiant bagažą, 
“to desire“ (dizair) — pageidauti, labai norėti.

O dabar netaisyklingi veiksmažodžiai.
hang, hung, hung (heng, hang, hang) — pa

karti, pakabinti
hear, heard, heard (hir, hord, hord) — girdėti 
hide, hid, hidden (haid, hid, hiden) — paslėpti 
hit, hit, hit (hit, hit, hit) — pataikyti
hold, held, held (hold, held, held) — laikyti 
hurt, hurt, hurt (hert, hert, hert) — sužeisti

(e labai trumpas) 

faktą istorijoje, šiam vyrui aš tarnavau. Ai 
negaliu šiandieną šaukti „Nukryžiuokite ji!“, 
kadangi aš dar vakar jam „Hosana!“ šaukiau“.

Kiti kaltinamieji kalbėjo nuosaikiau. Kei- 
telis, Frickas, Doenitzas, Roeder, v. Papenas 
ir kiti aiškino, niekuo nenusikaltę, tik ištiki
mai vykdę savo pareigas. Kaltenbrunneris, 
Funkas, Schachtas, Speeras pasisakė apsivylę 
Hitleriu ir jo rėžimu. „Pasaulis pasimokys iš 
šių įvykių diktatūrą, kaip valstybės formą, 
ne tik nekęsti, bet ir bijoti, — kalbėjo buv. 
ginklavimo ministeris Speeras. Toliau jis pa
vaizdavo šių dienų techniką: „Šis karas bai
gėsi su vairuojamomis raketomis, su garso 
greičio lėktuvais, su naujais povandeniniais 
laivais ir torpedomis, kurios pačios taikinį 
randa, su atominėmis bombomis ir su žiau
raus cheminio karo galimybėmis. Būsimas 
karas bus būtinai šių naujų naikinančių žmo
gaus dvasios išradimų ženkle. Karo technika 
5-10 metų bėgyje pasieks tokio laipsnio, kad 
iš vieno kontinento į kitą bus galima tiksliau
siai šauti raketas. Kaip ginklavimo ministe
ris, jaučiu paskutinę pareigą konstatuoti: nau
jas didelis karas” baigsis žmonių kultūros ir 
civilizacijos sunaikinimu. Nieks nesutrukdys 
išsirutuliojusiai technikai ir mokslui atlikti 
žmonių naikinimo darbą, kuris šiame kare 
taip žiaunai buvo pradėtas. Dėl to šis teismas 
turi būti žmonijai įnašu, kad ateity būtų ga
lima išvengti išsigimusių karų ir nustatyti 
žmonių sugyvenimo pagrindinius dėsnius“.

V. G.

sąlygų, o turėdamas tokį turtą (žemės ir avių) 
viską likviduočiau ir susirasčiau tinkamesnį 
pragyvenimo būdą. Nemaža ateivių sve- 
timšalių-prancūzų, olandų, vokiečių kolonistų 
taip ir daro: sukuria tokią, pvz., avininkystės 
fermą, vėliau parduoda ją kuriai nors akci
nei bendrovei, o už gautus piningus, perkasi 
didmiestyje namus arba šiaip kokį turtą ir už
baigia senas dienas be vargo. Iš tokių, vargo 
mačiusių kolonistų ir kuriasi pramonė, auga 
akcinės b-vės, auga miestai. Čia glūdi tyriausi 
šaltiniai demokratinės santvarkos ir Amerikos 
„Prosperyte’to“.

„Kaip gi reiktų pradėti Lietuvių kolonijos 
organizaciją ir kas reikalinga būtų padaryti?

„Pirmutinė sąlyga — tai reikalinga susi
burti didesniam kiekiui asmenų, apie 5—6 
šimtai šeimų, 2—3 tūkstančiai žmonių, iš ku
rių žymesnė dauguma ne tik galėtų, bet ir 
norėtų „ščyrai“ dirbti grynai fizinį darbą, ži
nomą, kiek galint daugiau mechanizuotą ir ne 
tokį sunkų, kaip dirbo mūsų Lietuvos ūkinin
kai. Reiktų surinkti kapitalą kokius 5 mili
jonus markių, už kurį tektų iš Argentinos 
valdžios pirkti žemę (jos kaina gali svyruoti 
tarp 20 ir 100 ar kiek daugiau markių už hek
tarą), iš viso plotą apie 15—20 mylių, t. y., 
apie 40—50 tūkstančių hektarų. Įsigijus tokią 
iš Argentinos valdžios nuosavybę būtų galima 
įkeisti žemės banke, o gautąją paskolą sunau
doti statybai trobesių, kuriuos galima statyti 
išsimokėtinai gana preinamomis sąlygomis, 
įsitaisyti inventorių ir pradėti ūkininkauti, gal 
būt, net kolektyvinio koperatyvo pagrindais. 
Tokios kolonijos gyventojai galėtų per savo 
įvairių profesijų žmones, jei ne idealiai, tai 
pakenčiamai visokeriopais būdais apsirūpinti. 
Tokia kolonija galėtų turėti savus atsiskaitymo 
ženklus, kurie palengvintų kolonijos organi
zacijos darbus. — tai galėtų būti savo rūšies 
kolonijos pinigas, kurį kiekvienas stengtųsi 
savo darbu įsigyti. Ką kolonistai galėtų at
siekti, sunku iš kalno ir numatyti. Be abejo, 
viskas pareis nuo jų pačių pasiryžimo dirbti, 
nes tik darbas yra ne tik medžiaginės, bet ir 
dvasinės pažangos garantija.“

Toliau dėstydamas savo mintis, p. B. B. 
išreiškia nuomonę, kad beveik bevertes vo
kiškąsias markes Argentinoje būsią galima 
paversti naudingu pinigu:

„Ne vienas pasakys, kad vokiška markė 
užsienyje neturi jokios vertės. Čia turiu štai 
ką pasakyti: vokiška markė — tai yra vokie
čių tautos vekselis, kurį šiaip ar taip vokiečių 
tauta turės išpirkti! Taip, kaip ji padarė 1918 
—1920 pokariniais metais, infliacijos keliu nu
vertindama savo pinigo kursą, dabar jai ne
pasiseks padaryti, jos vekselis nugalėtojų sei
fuose bus tikriausiai vertinamas tol, kol Vo
kietija jį išpirks. Gal būt, toks vekselis kurio 
nors pono Jono ar Petro kišeniuje ir liks be
vertis, bet tokia Argentinos valdžia galės juos 
diskontuoti tarptautiniame banke. Pagaliau, 
Argentinoje konfiskuotas Vokietijos piliečių 
turtas siekia jei ne šimtus, tai daug milijonų 
dolerių. Į šį turtą reiškia pretenzijų nuken
tėję nuo vokiečių. Ar nebūtų logiška, jei lie
tuviai kolonistai irgi prašytų Argentinos val
džią priimti vokiškas markes, kaip Vokietijos 
vekselius, kurie garantuoti Vokietijos piliečių 
turtu, esančiu Argentinos valdžios žinioje.

Nė negalvojant, kad mūsų ateities perspek
tyvos būtų išimtinai tik emigracijoje ar ko
lonizacijoje, vis dėlto ar nebūtų tikslinga 
mūsų organizacijoms ištirti, kiek čia iškeltasis 
klausimas, bent tatai, kas liečia didesnio kie
kio žemės pirkimą, yra realus. Gal būt yra 
tautiečių tarpe ir daugiau tokių,'kurie Argen
tiną ir joje gyvenimo sąlygas irgi pažįsti. Dėl 
vien įdomumo tie privalėtų savo nuomonę 
pareikšti spaudoje.
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LTB Švietimo V-bos žodis studentams
Malonus Jaunime!
Mokslo metams gimnazijose pasibaigus, 

gausus būrys abiturientų papildė mūsų studi
juojančio jaunimo eiles.

Iš aptvertų DP stovyklų, iš ankštų gimna
zijų jie išeina į platesriį bendravimą, susidu
ria su kitų tautų profesūra, akademiniu jau
nimu, su kitomis kultūromis.

Vyresnieji kolegos, ^priimkite nuoširdžiai j 
savo tarpą ir įveskite jnūsų jaunius į tą nau
jąjį gyvenimą.

Kaip Jūs reprezentuositės, taip svetimieji 
vertins Jus pačius, mūsų tautą ir mūsų kul
tūrą. Savo darbu ir elgesiu atsakysite norin
tiesiems mus pažinti, kas mes esame, ar mū
sų tauta yra kultūringa, darbšti, humaniška. 
Tolimesniame plane — ar mes verti laisvės 
ir nepriklausomybės.

Ieškokite draugų ir užmegzkite-bičiulystės 
ryšius su kitų laisvų ir pavergtų tautų stu
dentais. Matome, kaip mūsų priekiniams ko
votojams už tautos laisvę ne retai padeda as
meniškos bičiulystės ryšiai, seniai jaunatvėje 
studijų metu užmegzti su vyrais, kurie šian
dien jau svariose kitų valstybių pareigose sto
vi ir mūsų kovoje gali mums padėti.

Gimnazijose mes neišmokstame gerai sve
timųjų kalbų. Tą spragą reikia papildyti vi
sais būdais visiems studentams, be fakultetų 
ir specialybių skirtumo. JTas reikalas yra taip 
pat mūsų inteligentinės reprezentacijos daly
kas ir kovos priemonė.

Studijuodami svetimuose universitetuose, 
atsiminkime reikalą neatsilikti lituanistikos 
dalykuose.

Studentų atstovybės turi pasirūpinti, kad 
lituanistinių dalykų kursai būtų suorganizuoti 
taip, kaip numato LTB Švietimo Nuostatai ir 
kad tuos kursus eitų visa mūsų studentija.

Glaudūs ryšiai ir bendradarbiavimas su 
mūsų gerb. profesoriais lietuviais, kurie labai

Kq reiškia...
(Pradžia 3 pusi.)

mu. Jis labai pasitikėjo ir savo autoritetu, 
kuris, tiesa, ir buvo labai didelis. Todėl jis 
iš pradžių mažiau rūpinosi savo idėjų propo- 
gavimu Amerikoje. Daugiausia jam rūpėjo 
tas idėjas „pravesti“ Paryžiuje — taikos kon
ferencijoje. Jis ten nesiuntė savo ministerių, 
savo atstovų, o pats Amerikos prezidentas va
žinėjo į konferenciją, kalbėjo, įtikinėjo kitus 
— tiek jis pasitikėjo savimi, tiek jis buvo at
sidavęs savo idėjoms, savo siekiamam tikslui. 
Per šitą savo darbą jis truputį pamiršo Ame
rikos visuomenės nuomonės reikšmę. Jis jau 
nebesitarė su respublikonų vadais, nesivežė jų 
Į konferenciją. Net atstūmė nuo savęs savo 
artimiausius patarėjus Paryžiaus konferenci
joje. Visa tai jam per brangiai kainavo — jo 
idėjų įkūnijimas žlugo.

Prezidentas Trumanas ir jo artimiausias 
bendradarbis bei atstovas elgiasi daug atsar
giau nuodugniau. Jie jautriai seka viešąją 
Amerikos opiniją. Jie pasistengė pasiekti vie
ningos linijos užsienio politikoje su respubli
konais. Bymes patarėjų tarpe Paryžiaus kon
ferencijoje yrą žymiausi respublikonų parti
jos užsienio politikos ekspertai. Taigi, griež
tai vengiama Wilsono „išdidumo“ ar „užsi

sunkiomis sąlygomis garbingai reprezentuoja 
ir kuria mūsų mokslą tremtyje, yra būtinas 
reikalas. Tais ryšiais turi rūpintis studentų 
atstovybės ir visi studentai.

Akademinis jaunimas negali nutolti nuo 
mūsų bendruomenės ir užsidaryti universi
teto sienose ar pasilikti vien stebėtojais: jau
nimo dinamiškumas ir idealizmas reikalingi, 
kad skaidrintų mūsų sunkų gyvenimą.

.Švietimo Valdyba kviečia studentų atsto
vybes palaikyti nuolatinį ryšį su Švietimo 
Valdyba, informuoti ją apie visus reikalus, 
vargus ir džiaugsmus.

Švietimo Valdyba laiko savo uždaviniu pa
remti lietuvių studentų darbą ir studentų at
stovybės pastangas tinkamai reprezentuoti ir 
ginti mūsų tautinius reikalus.

LTB Švietimo Valdyba

„Atžalyno“ pranešimas
Gerb. kolonijų spaudos platintojams pra

nešame, kad šiuo metu leidykloje galima gauti 
žemiau išvardintus leidinius:

4) „3000 angliškų žodžių lietuviams“,

1) Keturių spalvų vytis, kaina Rm 4,-
2) Dr. Valančiaus „Lietuva ir Kara-

liaučiaus kraštas“, kaina Rm 6,-
3) St. Zobarsko „Gandras ir gan-

drytė“, kaina Rm 4,-

kaina Rm 2,-
5) Lietuvos žemėlapis 1:70.000, kaina Rm 5,-
6) „Tremtinių Mokykla“ — pedago

ginis žurnalas Nr. 2, kaina Rm 5,-
7) Sąsiuviniai mokykloms 32 lapų,

kaina Rm 1,-
8) Įvairi rašomoji medžiaga: užrašų knygutės,

lietuviški pašto atvirukai, kišeniniai 
bloknotėliai, laiškams vokai ir popie
rius, rotatorinis popierius ir kit.

Platintojai siųsti: „Atžalynas“ (14a) W e i 1- 
lįeim-Teck.

Platintojai įspėjami griežtai laikytis nuro
dytų kainų.

miršimo“ klaidų. Net ir Stuttgarte Byrnes 
pasiėmė „liudininkais‘4 respublikonų senato
rius, kurie ne tik iš esmės, bet ir savo buvi
mu solidarizavo su Trumano-Byrnes užsienio 
politika. O vis dėlto,

po to Wallace pakalbėjo ir žada daugiau 
kalbėti.

Faktas, kad Amerikoje buvo ir visada bus 
izoliacinės politikos šalininkų. Jie neišnyks. 
Tai „gero“ ir „ramaus“ gyvenimo šalininkai. 
Gali būti ir Wallace jų tarpe. Kaip ten be
būtų, Wallace kalba yra savotiškas „ultima
tumas“ Jungtinių Valstybių visuomenei, rei
kalaująs iš jos apsisvarstyti ir apsispręsti, kas 
kaip galvoja, kas ko nori. Wallace kalbą tenka 
iš esmės laikyti tąsa tų diskusijų, kurias š. m. 
pavasarį pradėjo Amerikoje Winston Chur-, 
chillis, pasakydamas savo istorinę kalbą Ful- 
tone. Iš viso, Wallace kalba, jei ji daug kam 
nepatiko, daug ką nustebino ar sujaudino, yra 
įrodymas, kad Amerikos tauta yra sąmoninga 
tauta. Jai niekas savo valios iš šalies pri
mesti negali. Ji pati nori laisvai apsispręsti. 
Bet kai ji galutinai apsisprendžia, tai ji savo 
sprendimą įvykdo. Tad Wallace kalbą gali
ma įvertinti kaip vieną iš paskutiniųjų Ame
rikos visuomenės nusistatymo patikrinimų ir 
užsienio politikos didelį suaktualėjimą. De
mokratiškuose kraštuose staigių posūkių būti 
negali.

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Krepšinio turnyras Scheinfelde

S. m. rugsėjo 14-15 d. Scheinfeldo lietuvių 
kolonijoje buvo pravestas Balio Muliuolio 
skirtai pereinamajam taurei laimėti krepšinio 
turnyras. Jame dalyvavo 11 krepšinio koman
dų, būtent: Kempteno „Šarūnas“, Kempteno 
G.S.K., Miuncheno „Gintaras“, Tiubingeno 
Akad. Sporto Klubas „Vy^tis“, Wiesbadeno „Li
tuanika“, Eichstaetto, Dillingeno, Memingeno, 
Schweinfurto „Garsas“, Scheinfeldo „Vytis“ ir 
Scheinfeldo gimnazijos krepšininkai. Buvo 
žaidžiama vieno minuso sistema (komanda, 
pral. rungtynes, iš tolimesnių varžybų iškren
ta). Komandų vadovų pageidavimu, Kemp
teno „Šarūnas", kaip stipriausia ekipa, be 
konkurencijos nukeliama į finalą ir tik finali
nėse rungtynėse kovoja dėl tos taurės. Liku
sios ekipos suporuojamos burtų keliu.

Krepšinio turnyrui rengti komiteto pirm- 
-kui G. Švelniu! turnyrą atidarius, o UNRRA 
569 dalinio Direktoriui Mr. D. de Haan, kaip 
turnyro globėjui, lietuviškai pasveikinus iš
rikiuotas ekipas ir palinkėjus gražių kovų bei 
sėkmės būsimose kovose, atidarymo ceremo
nijos baigiamos ir varžybos pradedamos 
Miuncheno „Gintaras“ — Memingeno krepši
nio rungtynėmis. Memingeno krepšinio eki
pa, nors ir sustiprinta buv. Noerdlingeno 
krepšininkais, tačiau atsilaikyti nepajėgia ir 
rungtynes pralaimi pasekme 51:28 (24:3).

Antras rungtynes žaidžia šio turnyro šei
mininkai Scheinfeldo „Vytis“ su Wiesbadeno 
„Lituanika“. Rungtynės gana įdomios, nes abi 
komandos vienodo pajėgumo. Pirmąjį kėlinį 
pasekme 14:5 laimi simpatingi „Vyties“ krep
šininkai. Atrodo, kad ir rungtynes jie laimės. 
Tačiau wiesbadeniečiai nepasimeta. Jiems 
sumaniai ir apgalvotai vadovauja Blankus, 
kuris pats iš gana sunkių padėčių padarė du 
lemiamus metimus ir išplėšė sunkią pergalę 
Wiesbadeno „Lituanikos“ naudai.

Trečiose rungtynėse Kempteno G.S.K. leng
vai įveikia Scheinfeldo gimnazijos krepšinin
kus pasekme 52:19 (28:5). Toliau Eichstaetto 
krepšininkai lengvai sudoroja Schweinfurto 
„Garsą“ pasekme 55:26 (28:12).

Miuncheno „Gintaras“ — Dillingenas rung
tynės galėjo šiame turnyre patiekti ir staig
meną, nes pirmame kėlinyje dilingiečiai buvo 
lygiaverčiu varžovu ir ligi kėlinio galo rezul
tatą turėjo savo naudai, o prie geresnės lai
mės galėjo turėti ir didesnę krepšių persvarą. 
Tačiau miuncheniečiai, vadovaujami Grybau
sko, kuris pats vienas savo ekipai pelnė 24 
taškus, palaužia dilingiečius, ir rungtynės bai
giamos 37:27 (12:12) Miuncheno „Gintaras“ 
naudai.

Kempteno G.S.K. sunkioje ir įtemptoje ko
voje išplėšia 18:15 (14:11) pergalę prieš Tiu
bingeno akad. sporto kl. „Vytis“ ir patenka 
pusfinalin.

Miuncheno „Gintaras“ — Eichstaetto krep
šininkų susitikimas baigėsi taip pat sunkiai 
iškovota miuncheniečių pergale 34:24 (15:11).

Kempteno G.S.K. — Wiesbadeno „Lituani
ka“ susitikimas buvo vienas iš dramatiškiau
sių. Pradėjus rungtynes, Krutulys vienu ir 
Sventickas dviem metimais daro 6:0 G.S.K. 
naudai. Afanasievas iš baudos švelnina 6:1

ir tuoj Landsbergis,daro 6:3. Kempteno Ra- 
cevičius iš baudos 7:3, bet Krutulys tuoj pat 
užkelia 9:3. Wiesbadeniečiai vejasi ir rezul
tatą švelnina 9:5, 9:6. Abi komandos lygioje 
kovoje kėlinį baigia 11:10 Kempteno G.S.K. 
naudai.

Antrame kėlinyje iniciatyvą turi wiesba- 
deniečiai ir pasiekia net 18:14 savo naudai. 
Likus žaisti dvi minutes, Kempteno Sventic
kas dviem tolimais metimais pasekmę išlygi
na. Abi komandos deda paskutines pastangas 
išpiešti pergalei. Sufuoluotas Kempteno Kru
tulys gauna mesti dvi baudas, tačiau nė vie
nos neįmeta. Pagaliau rungtynių teisėjai ski
ria Miškiniui abejotiną baudą, kurią Sven
tickas išnaudoja ir rungtynės baigiamos 19:18 
Kempteno G.S.K. naudai.

Pirmos finalinės rungtynės, kur susitiko 
Kempteno G.S.K. ir Miuncheno „Gintaras“, 
baigėsi 30:18 (16:11) miuncheniečių pergale.

Pagaliau lietuvių reprezentacinė krepšinio 
ekipa „Šarūnas“ finale susitinka su Miunche
no „Gintaru“. Rungtynes laimi „Šarūnas“ 
54:16 (18:9). Tenka pastebėti, kad miunche
niečiai nebegalėjo parodyti savo, tikrojo pajė
gumo, nes žaidė trečias rungtynes ir koman
doje jautėsi didelis nuovargis.

Tuo būdu B. Muliuolio pereinamoji krep
šinio taurė galutinon nuosavybėn atiteko 
Kempteno „Šarūno“ komandai, triskart iš ei
lės laimėjusiai pirmąją vietą. Kitos koman
dos taip pat apdovanojamos kukliomis dova
nomis. Komandų kapitonams jaunesniosios 
skautės įteikia gėlių puokštes. Skambant Lie
tuvos Himno garsams, nuleidžiamos Ameri
kos, Olandijos ir Lietuvos vėliavos ir tuo tur
nyras baigiamas.

Tiek organizaciniu tiek technišku atžvilgiu 
turnyras praėjo sklandžiai, buvo pravestas be 
priekaišto.

Iš Rosenheimo „Žalgirio" veiklos
Rugpiūčio 26 d. Rosenheimo „Žalgiris“ lan

kėsi Haag (Obb.) stovykloje ir žaidė keletą 
draugiškų rungtynių su vietos DP rinktine. 
Visas varžybas laimėjo „Žalgiris": stalo teni
są 5:2, tinklinį 2:0 (15:6) (15:65 ir krepšinį 
58:23 (23:11).

Rugpiūčio 30 d. Rosenheime su „Žalgiriu“ 
draugiškas rungtynes žaidė čia atvykę Eich
staetto lietuviai sportininkai. Po gražios ko
vos tinklinį laimėjo „Žalgiris“ 2:0 (15:9) (15:11). 
Krepšinį lygioje kovoje laimėjo eichstaet- 
tiškiai 46:44 (20:21), nors rosenheimiečiai savo 
krepšinio penketuką buvo papildę keliais žal- 
dikais iš Miuncheno.

Rugsėjo 1 d. taip pat Rosenheime „Žalgiris“ 
žaidė draugiškas tinklinio rungtynes su Traun- 
steino ukrainiečiais. Žalgieriečiai turėjo gero: 
kai pasitempti, iki pasiekė pasekmę 2:0 (15:13) 
(15:7) savo naudai. Rungtynės buvo aukšto- 
lygio, nes Traunsteino ukrainiečiai tinklinin- 
kai yra vieni stipriausių šioje šakoje visoje 
amerikiečių zonoje.

„Žalgirio" tinklinio komandoje Žaidžia: L. 
Jarošekas, G. Grajauskas, A. Bielskus, V. Mi
niukas, J. Bagdžiūnas ir J. Dauknys.

Mes ieškome savųjų
1989. Bružas Feliksas (108 W III St. Chicago 

28, III, USA) — giminių Rimkų Antano 
ar Pranciškaus ir Jurkų Eduardo, Kon
stantino ar Jono.

1990. Dirma Vaclovas (Storgątan 36, III. 
Nassjd, Sverige) — Dirmos Eduardo ir 
Zaleskaitės Albinos.

1991. Bertcherienė Elena (3222 So Wallace St., 
Chicago 16, III., USA) — Jurevičiūtės- 
Statkienės Helenos, Juodeikinės Uršulės.

1992. Simanauskas Liudas ([23] Gr. Hesepe, 
Kr. Meppen/Ems) — brolio Simanausko 
Adrijono, Beniušio Kazio, kt. giminių ir 
pažįstamų.

1993. Šneiderienė Marta (Seedorf b/Zeven, Kr. 
Bremervorde, Litauisches Lager) — vyro 
šneiderio Jono.

1994. Blums Marijona, kilusi iš Latvijos, gyv. 
(24) Itzehoe, Kaiserstr. 8 — savo motinos 
Kostkevičienės, bolių Kostkevičių Bo
leslovo ir Prano sesers Ceplinskienės 
Aleksandros ir Gabrienės Onos.

1995. Grikevičius Aloyzas (Berlin-Zelendorf, 
Kronprinzen Allee, Oskar Helene-Kran- 
kenhaus) — savo motinos Grikevičienės 
Adelės. Visi tautiečiai kviečiami padėti 
šiam 13 m. berniukui, jau antri metai 
sunkiai sergančiam, susirasti savo mo
tiną.

1996. Baniukaitis Antanas (Neuffen, Kr. Nūr- 
tingen, D.P. Camp) — savo sūnaus 
Zenono.

1907. Avižinienė-Emartaitė, Kanados lietuvė, 
ieško savo giminių: Emarto Juozo, Tii- 
mano Petro, Delfonienės Emilijos, Emar- 
tienės Marijos. Rašyti: E. Avižienis, 
2622. Hogan St. Montreal 24, PQ, Ca
nada.

1998. Rudzinskienė Marija (Stuttgart-Bad 
Cannstatt, In den Ringelgūrtel 113) — 
Vaišvilaitės Veronikos, Ružinskaitės An
taninos ir Valkūnienės.

1999. Dirvelienė Marta (Oldenburg i. O., La
ger „Unterm Berg") sūnaus Dirvello 
Jurgio.

2000. Šimonis Jonas (Bad Mergentheim, Li- Į 
tauisches Lager) — savo brolių Šimonių I 
Petro, Povilo, Kazimiero ir Albino, į 
seserų Marytės ir Onutės.

2001. Jarmoševičienė Vanda (Greven b. Mun
ster, D.P. Camp) — Ūselio Vytauto.

2002. Andriušaitienė Elžbieta ([24] Geesthacht- 
Spakenberg, Litauisches Lager) — sū
naus Andriušaičio Juozo.

2003. Bernatavičiai Stasys ir Juozas (Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberglager) tėvų 
Bernatavičių Miko ir Marijos.

2004. Kasperavičius Eduardas ([16] Hersfeld, 
Kriegsschule) — Unikaitės Onutės ir ki
tų pažįstamų.

2005. Baliūnienė Ona (Seedorf-Zeven, Kreis 
Bremervorde, Baltic Camp, Lithuanian 
Groupe, I-VII-4) — sūnaus Baliūno Juo
zo, prieš kapituliaciją buv. Austrijoje.

2006. Kleinas Pranas (Borghorst, Kr. Munster, 
Litauisches Lager) — savo brolio Kleino 
Broniaus.

2007. Titmonaitė Marija (Seedorf-Zeven, Kr. 
Bremervorde, Litauisches Lager) — bro
lio Titmono Andriaus.

2008.. Lušaičiai ([13a] Ansbach, Hindenburg- 
Kaseme, Litauisches Komitee) — Vaitu- 
lečienės Marijos su sūnumi Jurgiu.

2009. Lapašinskas Jurgis (Rebdorf bei Eich- 
statt/Bay., Litauisches Lager) — brolio 
Lapašinsko Petro, gim. 1916 m. Žinan
tieji prašomi atsiliepti.

2010. Gustaitis Jonas (Svankolm Skibby, 
Sjoelland, Danmark) — Gustaitienės- 
Vaičikauskaitės Marijos, Raino Tomo, 
Strazdo Jono, Vaičikausko Juozo, Simo
naičio Vlado ir Mikulskienės-Vaiči- 
kauskattės Anelės.

2011. V. Lungas (Spakenberg b. Geesthacht ū. 
Hamburg, Litauisches Lager) — teisinin
ko Skrinskos Vytauto. Asmenys, žinan
tieji jo likimą, prašomi atsiliepti.

2012. Ragauskaitė Bronė (Kassel-Oberzwehren, 
Mattenberglager) — Grigaliūnaitės Bi
rutės.

2013. Anaitis Kazys (Dillingen/D., Litauisches 
Lager) — Anaičio Jono, Blechertų Jono 
ir Juozo.

2014. Schmidtas Eduardas (Gross-Ippensen, 
Kr. Bremervorde) — žmonos Schmid- 
tienės Elisabet, gim. 1907. VI. 10., ir 
vaikų.

2 L15. Vlartinkienė-Kanaukienė Konstancija 
Detmold-Lippe, Teichstr. 41) — sūnaus 
Martinkos Algirdo, gim. 1926. II. 19., 
buv. Brandenburge.

2016. Liudschuwait Gustav (31 G. 6558827 P. 
W. Rgt. A.O. 5133 P.W.E. 29/1, P.W. 
Mait./A.P.O. 757. Dachau [13b]) — žmo
nos Liudschuwait Idos, pask. metu buv. 
Pomeranijoje.

2017. Brandtnerienė Vera (Dillingen/D., Litau
isches Lager) su sūnumi — vyro Brandt- 
nerio Juozo. Turintieji apie jį bet kurių 
žinių prašomi atsiliepti.

2018. Šliažas Juozas (Tuttlingen, Ehrenberg- 
str. 33 — savo sūnaus šliažo Gendriko.

2019. Rimavičienė Lidija (Danemark, Oksbbl 
63-03, Fl. Lager Bez. IV, Bar. L 15/3) — 
sūnaus Rimavičiaus Algirdo, gim. 1926. m.

2020. A. Krolius ([20] Deinsen ū. Alfeld/L.) — 
Astrausko Marijono ir Astrauskienės 
Valerijos.

2021. Kleinys Henrikas (Deinsen, Kr. Alfeld, 
Litauisches Lager) — savo tėvo Kleinio 
Adomo, brolių Kleinių Augusto, Juozo 
ir Alberto.

2022. Rimantas Balys (Kempten, Fūrstenstr. 
19) — pusbrolio Gustavo , ir giminių.

2023. Musteikis Vytautas (Berlin SW 29, Blū- 
cherstr. 32) — brolio Musteikio Alberto, 
gim. 1916 m. Lawrence, U.S.A., pask. 
gyv. vieta 1945 m. vasario mėn. St.Aeg. 
ū. S. Pblten. Turintieji žinių prašomi at
siliepti.

2024. Gražys Povilas ([13a] Scheinfeld, D.P. 
Camp) —.žmonos Irenos, Krikščiūno Al
bino, prieš kapituliaciją gyv. Langen- 
holdingenhausene.

2025. Mačiokien Ona (Seedorf-Zeven, Kreis 
Bremervorde, D.P. Baltisches Lager) — 
sūnaus Mačioko Juozo.

2026. Judinską Vladą, Borneiką Aloyzą, No- 
vogrodsk| Julijų, šablinską Joną, šaka
linį Antaną ir kitus bendrų vargų daly
viui —. daktaras prašo atsiliepti adresu:

Bakirovienė Naja, Hanau, Litauisches 
Lager, Bl. 12-c, Zimm. 7.

2027. Jučas Vytautas ir Jučienė Vanda (Iver- 
don, FH „La Prairę“, Schweiz) — 1) Bal
trušaičių Juozo ir Jadvygos, jų sunaus 
Virgilijaus, 2) Čepų Stasio ir Genės, jų 
dukterų Rūtos, Margaritos ir Joanos, 
3) Čepo Leono.

2028. Tallat-Kelpša Tadas, agr. (Iverdon, FH 
„La Prairę“, Schweiz) — Ukrino Algirdo, 
Kazlausko Mauricijaus su šeima, Kulkos 
Prano, Pavalkio Antanao, Reden-Kali- 
nauskio.

2029. Hčionis Vladas ([13a] Gunzenhausen, 
Mtlfr., Bahnhofstr. 34/2) prašo atsiliepti 
Valiušaitį Juozą arba žinančius nurodyti 
dabartinę jo gyv. vietą.

Malonūs tautiečiai, kas iš Tamstų turite 
Ilgūno Buhalterijos vadovėlį II dalį (aukš
tesnysis kursas), maloniai prašome galinčius 
mums parduoti arba bent sutartam laikui pa
skolinti.

Jis mums reikalingas buhalteriniam kursui 
praplėsti. Už patarnavimus atlyginsime ir už 
apsaugą garantuojame.

Laukiame malonaus atsiliepimo.
Lietuvių Komitetas

D.P. Camp Rebdorf, Eichstaett
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Iš amerikiečių lietuvių spaudos
Amerikos lietuvių vienybės 

klausimas
Ilgesnį laiką Amerikos lietuvių tarpe ėję 

ginčai dėl sudarymo bendros organizacijos, 
pastaruoju laiku buvo aptilę. Šiuo metu eilėje 
laikraščių vėl pasirodė rašinių, kad reikia 
nedelsiant sujungti ALT ir LVS darbą Lietu
vos laisvinimo reikalui. Štai liepos mėnesio 
paskutiniame „Dirvos** numeryje tuo klausi
mu Z. Jankauskas rašo: „Žydų Kongresas 
1945 metais Atlantic City N. nutarė sukelti 
100.000.000 dolerių Palestinos išlaisvinimui ir 
ir ^kitiems žydų reikalams. Philadelphijos 
miestui kvota buvo nuskirta 6.000.000 dolerių. 
Vajus ėjo gegužės ir birželio mėnesiais. Da- 
varius iki 5,5 milijonų dolerių žydų komitetas, 
kurį sudaro visos žydų organizacijos, paskelbė 
Amerikos spaudoje jautrų atsišaukimą su 
žymių žydų ir amerikonų parašais. Už poros 
dienų po to atsišaukimo jau buvo surinkta 
daugiau kaip 6 milijonai dolerių. Tai vienas 
mums Amerikos lietuviams pavyzdys. Antras 
pavyzdys: Amerikos lenkai renka vieną mili
joną ^avo tautos reikalams. Jie turi sudarę 
vienatinį Amerikos lenkų kongresą, kurį re
mia visos jų parapijos ir organizacijos.“ Lai
kraštis išskaičiuoja ir daugiau pavyzdžių ir 
ieško, .priežasčių, kodėl lietuviai, palyginti, taip 
mažai surenka aukų. Jo nuomone, kad tam 
trukdo pačių lietuvių patrijotų susiskaldymas. 
Autorius iš širdies gilumos šaukia ’ visiems 
geros valios lietuviams pagaliau susiprasti ir 
pradėti bendrą didelį darbą. Mesti ambicijas, 
vienas kito įžeidinėjimą, o jungtis nepri
klausomybės atstatymo kovai.

Naujai nukeliavusieji į JAV
Liepos mėnesio 15 dieną iš Bremeno į Ame

riką atvyko laivas „Marine Flaser“ su 868 
keleiviais, kurių tarpe 16 Lietuvos piliečių. 
Tarp atvykusių yra Vladislava, Valerija ir 
Juozas Grigaičiai, Mato Miluko 5 asmenų 
šeima, Vytautas ir Beatričė Jucevičiai,' Jonas 
Jasinskas, gydytoja Milda Budrienė, Kostė 
Starienė su dukrele Irena, Elena Petrokaite 
ir Albertas Musteikis. Visi atvykusieji tuoj 
išsiskirtė pas savo artimuosius. Atvykusius 
uoste pasitiko Lietuvos generalinio konsulato 
atstovas A. Sirutis.

Įvairios žinios
• Kongrcsmanų grupė, aplankiusi Ramiojo 
vandenyno pakraščius, pareiškė: „Trečiojo pa
saulinio karo sėklos jau yra pasėtos. Mes tu
rime palaikyti savo galybę aukščiau, negu 
tai buvo anksčiau. Mes nesitikime, jog bus 
karas, bet mes negalime tuščiomis pasikliau
ti."
• Vietoje pasitraukusio JAV prekybos mi- 
nistcrio H. Wallace, paskirtas W. Averell Har
riman, kuris iki šiol buvo ambasadoriumi 
Londone, o anksčiau — Maskvoje.
• Nuo spalių 14 d. amerikiečių ir anglų zo
nose vokiečiams maisto davinys pakeltas ir 
sudarys 1550 kalorijų dienai.
• Laikinasis Lenkijos parlamentas 306 bal
sais prieš 40 balsų priėmė vyriausybės bloko 
paruoštą rinkimų įstatymą. Mikolaičikas buvo 
apšauktas antisovietiniu „Trojos arkliu“, su 
kuriuo turėjo įeiti Anderso armija. Mikolaičl- 
kui buvo primesta, jog jis norįs „Graikijos 
modelio“, o Binkowskiui — „Sovietinio mo
delio“.
• H. Wallace pasitraukimą rusai vadina 
„JAV demokratų partijos dešiniojo reakcio
nieriško sparno laimėjimu“.
• Anglams paskelbus, jog rusai Vokietijos 
fabrikuose gamina ginklus ir karo priemones, 
dabar rusai praneša, kad ir britai Vokietijoje 
gaminą V-l ir V-2.
• USFET DP skyrius yra paskelbęs, jog esą 
rasti dokumentai, kuriuose surašyti visi DP, 
savanoriškai atvykę į Vokietiją nuo 1938 iki 
1945 metų iš Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Lie
tuvos. (Atrodo, kad tai bus repatriantų sąra
šai. Red.)
O Rusai areštavo Birą, plieno fabrikų Austri
joje vyriausiąjį direktorių už tai, kad jis atsi
sakęs stambias pinigų sumas perkelti j karinį 
rusų banką Vienoje. Kiti šaltiniai nurodo, kad 
jis esąs nuvežtas teismui į Čekiją.
• Ukrainos skundas, kad graikai gręsia pa
saulinei taikai ir saugumui, JT Saugumo Ta
ryboj buvo atmestas.
• Aliaskoje vykdomi bandymai su raketo
mis, vairuojamais įtaisais ir kt. pabūklais, ku
rie priklauso atominiam amžiui.
• Iš Frankfurto praneša, kad JAV skaučių 
remiamos yra atvykusios 4 specialios ameri
kietės padėti DP stovyklose esančioms skau
tėms treniruotis ir supažindinti su Amerikos 
laidiniais.
• Per dvi savaites atvyko 12.006 žydų. Da
bar U.S. zonoje yra 108.000 žydų. 10.000 žydų 
bus atgabenta iš Austrijos U.S. zono*

BALF siuntiniai Į Europą
BALF visuose Amerikos lietuvių laikraš

čiuose pranešė, kad gegužės ir birželio mėne
siuos išsiuntė 7 siuntas įvairių daiktų lietu
viams tremtinams Europoj. Siuntiniuose bu
vo: maisto — 45.560 svarų, drabužiu ir batų 
— 28.618 svarų, mokykloms reikmenų — 4.794 
svarų. Taip pat išsiųsta 5.000 knygų ir žur
nalų Baltijos universitetui Hamburge, 277 
svarai medikamentų ir 277 svarai viftuvės 
reikmenų. Šių siuntų vertė siekia apie 44.000 
dolerių.

Nauja Popiežiaus dovana 
lietuviams

BALF vadovybė praneša, kad popiežius 
paskyrė naują dovaną lietuviams tremti
niams, esantiems Vokietijoje ir Austrijoje. 
Sį kartą popiežius aukojo lietuviams 5.000 rą
žančių, 15.000 sv. paveikslų ir 10.000 medali- 
kėlių.

Kiek JAV išleidžia kilų kraštų 
šelpimui

Visi gerai žinome, kad šiandieninė JAV 
yra vienas duosniausių rėmėjų visų kraštų, 
kurie vienokiu ar kitokiu atveju yra pakliuvę 
į vargą. Štai Amerikos lietuvių laikraščiai 
paduoda žinių, kiek JAV išleidžia kitų kraštų 
šelpimui. Pagal tas žinias, šiais metais per 
pirmuosius tris mėnesius kiti kraštai gavo 
536.000.000 dolerių. Europai iš tos sumos teko 
daugiau negu trys ketvirtadaliai.
Adv. Edward Sultz kandidatuoja 

į USA Kongresą
Amerikos lietuvių laikraščiai paskelbė ži

nią, kad adv. Eduardas Sultzas yra nomi
nuotas demokratų sąraše į USA Kongresą. 
Apie minėtąjį kandidatą patiekiamos žinios 
sako, kad tai esąs didelis lietuvis patrijotas, 
plačiai žinomas Amerikos lietuvių visuome
nėje. Savo laiku, 1938 metais minėto advo
kato rūpesčiu į Lietuvą buvo pasiųsti keturi 
Amerikos lietuviai sportininkai. GI kada lie
tuviai sportininkai buvo nuvykę į Ameriką, 
jais rūpinosi taip pat Eduardas Sultzas. Jis 
paeina iš Pitsburgo. Lietuviai ragina balsus 
atiduoti už savąjį kandidatą. Dr. B. Vargas

• Sovietų Sąjunga jau formaliai užmezgė di
plomatinius santykius su Šveicarija. Rusija 
ministeriu paskyrė Anatolijų Kolajcnkovą.
• JAV laivyno vienetas, susidedąs iš 2 lėk
tuvnešių, 3 kreiserių ir 9 naikintuvų atplaukia 
į Kinijos uostus.
• Graikijoje vis dar siaučia komunistų gru
pės, kurios užsiiminėja plėšimais ir žudynė
mis.
• Kinijoje tarp komunistų ir nacionalistų 
vyksta smarkios kovos. Ar pasiseks jiems dėl 
paliaubų susitarti, dar neaišku.
• JA V senatorius reikalauja sustabdyti siun
timą pagalbos Jugoslavijai toL kol ji įrodys, 
jog ji dirba pasaulio taikai. Dabar Jugosla
vija esanti „atvirai priešinga“. Amerikos 
žmonės labai abejoją, ar Rusija ir jos satelitai 
iš tikrųjų interesuojasi taikos darbu.
• Lenkijoje nenumatoma laisvų rinkimų. 
Komunistai reikalauja prie rinkimų nepri
leisti visų tų, kurie turėjo ryšių su pogrin
diniu veikimu. Amerikai ir D. Britanijai dėl 
jų notų, reikalaujančių Lenkijoje laisvų rin
kimų, Lenkija dar nieko neatsakė.
© Graikijos ministeris pirmininkas C. Tsal- 
daris yra paskelbęs laikraštyje straipsnį, ku
riame įspėja graikų komunistus, kad jei jie 
nesustos grasinę ir jeigu neįsijungs į normalų 
gyvenimą, tai jie bus traktuojami kaip „grai
kų tautos priešai ir galį nukentėti nuo pasek
mių“.
• J A Valstybės JT Socialės ir Ekonomikos 
taryboje labai griežtai gynė poziciją, kad 
tremtinių programai įvykdyti turi būti ski
riamos lėšos. Toks siūlymas buvo paruoštas 
valstybės departamento DP reikalams pata
rėjo G. L. Warren.
• Lenkijos laikinosios vyriausybės informa
cijos ir propagandos ministeris Matuszenski 
atsistatydino.
• Iš Varšuvos praneša, kad iš vokiškųjų 
kraštų, perleistų^Lenkijai, iškraustyta 1.188.872 
vokiečiai.
• D. Britanija ir Argentina sudarė prekybos 
sutartį, pagal kurią Argentina tieks Britanijai 
’/< eksportuojamo mėsos kiekio.
• D. Britanijoje yra 394.000 belaisvių, ku
riuos numato grąžinti į Vokietiją, išsiunčiant 
kas mėnesį po 15.000 asmenų.
• JAValstybės pilotų paruošimą buvo nu
traukusios 1945 metais rudenį, o dabar n«o 
š. m. spalių 15 d. vėl atnaujino.

JTautos priima JAV planą dėl pabėgėlių
AP iš Naujorko praneša, kad tremtinių rei

kalams Tautų pakomitetas, atmesdamas Ru
sijos pasipriešinimą, rugsėjo 19 d. pritaikė 
JAValstybių pasiūlymą, pagal kurį kiekviena 
taiką mylinti valstybė, nors ir nebūda'ma 
JTautų nariu, priima 840 pabėgėlių.

Prieš tokį pasiūlymą balsavo Rusija, Ju
goslavija ir Ukraina. Sovietų atstovas M. Te-’ 
pliakovas specialiai dar paklausė, ar ir Ispa
nijai bus leista. Ne nariams priimti reika
linga */» balsų pasisakyti.

Graikija pradės kalbėti
AP iš Atėnų praneša, kad Graikijos mi

nisteris pirmininkas C. Tsaldaris, sugrįžęs iš 
Paryžiaus konferencijos, pareiškė korespon
dentams, kad Makedonijoje vykstanti netvar
ka todėl, kad į Graikiją atvyksta „svetimųjų“.

Tsaldaris nurodė, jog ateityje Graikija dėl 
infiltracijos ir pažeidimų Graikijos sienos 
kreipsis į Pasaulinį tribunolą. Iki šiol vyriau
sybė vis dar laikėsi rezėrvuotai, bet dabar 
šios infiltracijos būsiančios paskelbtos pasau
liui.

Premjeras įspėjo, jog būsią imtasi griežtos 
akcijos, kad galėtų užkirsti kairiojo sparno 
bandų grėsmę.

„Visoks vyriausybės glostymas esąs išse
kęs, bet iš komunistų pusės iki šiol nebuvę 
parodyta jokio supratimo. Ir komunistai vis 
vykdą užmušinėjimo politiką nuo kovo mėn. 
rinkimų išvakarių iki dabar“, sako premjeras.

Atominių bombų gamyba
Atominių bombų gamybai panaudotas si

dabro kiekis vertinamas 400 milijonų dolerių. 
Gaminant bombas, sidabras naudojamas elek
tros laidininkams. Jis atstoja tam tikslui var
totą varį, kuris reikalingas amunicijai gamin
ti. 14.000 tonų sidabro buvo išimta iš finan
sinių sandėlių. Atominių bombų gamybos 
specialistų teigiama, kad 5-10 metų būvyje 
šios rūšies gamyba būsianti išplėsta ir kituose 
kraštuose.
Ukrainiečių memorandumas JAV delegacijai 

Paryžiuje
Herald Tribune rašo, jog Amerikoje gy

venančių ukrainiečių kongreso komiteto pre
zidentas Stefan Sumejko 750.000 ukrainiečių 
kilmės amerikiečių vardu įteikė memorandu
mą Amerikos delegacijai Paryžiaus taikos 
konferencijoje. Memorandume protestuojama, 
kad Ukraina nesanti šioje konferencijoje re
prezentuojama, ji paversta tik Maskvos rėži
mo satelitu, o patys ukrainiečiai išblaškyti.

Memorandume nurodoma, jog dabartiniu 
metu tikrai nepriklausomos Ukrainos respu
blikos sukūrimas būtų nepraktiškas dalykas, 
tačiau pareiškiamas įsitikinimas, kad atitin
kamu metu 21 tauta imsis žygių civilių tei
sėms Ukrainoje apsaugoti. Toliau memoran
dume nusiskundžiama, kad po karo pabaigos 
rusai mažiausiai 500.000 ukrainiečių yra iš
vežę i Sibirą.

Generolas atsako Višinskiu!
UP iš Romos praneša,, jog Romoje leidžia

mam laikrašty — Morninger Tempo — gene
rolas Giovanni Messe, per karą buvęs ekspe
dicinio korpuso vadu Rusijoje, kvietė Sovietų 
vicepremjerą Andrėj Višinskį atsiimti teigimą, 
jog Italijos generolai iš kovos pabėgę.

Messe, kuris Višinskio buvo paminėtas kaip 
vienas generolų, pabėgusių nuo priešo, pa
reiškė: „Kada aš buvau „Mussolinio pašauktas 
su ekspediciniu korpusu palikti Rusiją, tai 
mano pareiga buvo tatai padaryti ir nesimai- 
šyti į politiką ar sprendimus, ar jie buvo tei
singi ar ne... Tą patį galima pasakyti ir dėl 
Rusijos generolų, kurie pirma petys į petį 
marširavo kartu su yokiečiais Lenkijos invazi
jos metu, o paskui marširavo prieš juos.“

Messe kvietė Višinskį pagalvoti apie Rusi
jos invaziją į Lenkiją, kuriai tai buvo durklas 
į nugarą, ir atsiminti, jog per šį karą gyvy
bių neteko 56 italų generolai — tai ženklas, 
esą, kad bėgimų daug nebuvę.

Šitas straipsnis atsirado italų spaudoje po 
to, kai Višinskis Paryžiaus konferencijoje, 
besvarstant Italijos laivyno klausimą, buvo 
pasakęs, jog Italijos generolams geriau tinka 
pabėgti, negu kariauti. Po tokio pareiškimo 
Višinskis net du kartus buvo iškviestas dviko
vom Dėl to ir spaudoje pasirodė minėtasis 
straipsnis.

Laiškas Redakcijai
Gerb. P. Redaktoriau!

Skabydami Jūsų redaguojamame laikraš
tyje apie savo tautiečių, kur jie bebūtų, gyve
nimą, randame parašyta, kad Raudonojo Kry
žiaus pastangomis vienur kitur paleisti buvę 
vokiečių Wehrmachtan per prievarta paimti 
arba sugaudyti lietuviai, karo belaisviai. Mes 
čia, Dachau esantieji 123 lietuviai belaisviai, 
suvežti iš Austrijos, Italijos ir kitų vietų, taip 
pat laukiame tos valandos, bet deja, esame ar
ba nežinomi arba palikti Dievo valiai, nors ir 
nebūdami savo Tautos bei laisvės išdavikai. 
Nuo š. m. balandžio mėn. pradžios vežioja
mi iš lagerio į lagerį, paskutiniuoju metu pus
badžiai gyvendami, laukiame savo tautiečių 
bei jų įstaigų (kaip Raudonasis Kryžius) pa
galbos nelaisvės dienoms užbaigti, nes pasku
tiniuoju metu ties mūsų galvomis plasdena

Kas bus...
(Atkelta iš 1 pusi.)

mc'i.dj. Daug kur tikrinimai praėjo taip, kad 
išvietini ’.eji patys jautėsi, jog potvarkis jiems 
pritaikytas (bent formaliai žiūrint ir, sakysim, 
gal ir pergriežtai prisilaikant zoninio princi
po) teisingai. Bet buvo vietų, kur kaip tik dėl 
aiškinimo ir gynybos stokos išėjo kitaip. Dvi
gubai išvietintieji lietuviai, žinoma, puola J 
desperaciją ir turi nemaža priekaištų „visuo
meniniams veiksniams“, kurie, bent taip atro
do, antrojo išviėt’n mo klausimą palaikė tik 
antraeiliu dalyku. Tas reikalas suantraeilėjo 
dar ir todėl, kad nepaliestieji savo tylėjimu 
lyg tam ir pritaria. Atrodo, kad reikalas tvar
koje. Ne. Jis labai netvarkoj. Juk bus dar 
daug atvejų, kur reikės rodyti solidarumą.

Dabar pažiūrėkime į antrą medalio pusę: 
Koks gi bus tų „dvigubai išvietintųjų“ toli
mesnis likimas? Tuo klausimu dar niekur ne
teko girdėti jokio aiškinimo. Sakoma, kai ku
riems išvirintiesiems kai kur pavyksta šiaip 
taip susitvarkyti. Bent gauna kiek pakenčia
mą pastogę ir vokiečių korteles. Bet yra ir 
kitokių atsitikimų. Pašalintieji atiduodami 
vokiečių burmistrų „žinion“, o kur tokiais at
vejais tie žmonės patalpinami, ir be klausimo 
aišku. Gerai gi žinome vokiečių nusištatymą 
lietuvių ir bendrai^visų D.P. atžvilgiu. Buvo 
atsitikumų, kad tokiais atvejais vokiečių ad
ministracija „teikė vilčių“ dėl greito grįžimo 
į sovietiškąją tėvynę. Kiek tokios aliuzijos 
yra pagrįstos, kitas klausimas, bet gi „dvigu
bai išvirintajam“, nežinančiam nei savo tei
sių nei pareigų, pradeda atrodyti viskas gali
mu. Kiti pradeda galvoti dar ir apie kitokius 
desperatiškus žygius, kurie nei jiems nei ki
tiems naudos negalėtų duoti. Bet ne dėl savo 
kaltės nustojęs tėvynės, praradęs savo turtą, •' 
pagaliau antrą kartą praradęs teises ir nebe
jausdamas jokios „užuovėjos“, žmogus gali 
išeiti ir iš negirtinos pusiausvyros. Todėl ir 
atrodo, kad visuomeniškieji veiksniai, jei jie 
ik išiol to nebūtų padarę, turėtų nedelsdami 
patys imtis arba bent energingai paskatinti 
kitus atitinkamus veiksnius imtis žygių, kad 
ir tie, nors negausūs, bet be pagrindo išvieti- 
nami ar jau išvietinti pajustų, jog principas 
„sotus alkano neužjaučia“ čia neturi nė ma
žiausio pritaikymo ir kad lietuviško solida
rumo ranka tiesiama visiems nelaimingie
siems, nes „šiandien tu, o rytoj aš“.

K. Galminas

Amerikos lenkų memorandumas
Herald Tribune rašoma, jog Amerikos len

kų kongreso prezidentas Charles Rozmarek, 
atstovaudamas 6.000.000 Amerikoje gyvenan
čių lenkų, įteikė JAValstybių užsienių reika
lų ministerial James F. Byrnes memorandu
mą ir su juo kalbėjosi apie pusantros valan
dos. Memorandume nurodoma, kad lenkų at
stovai konferencijoje esą „klastotojai, visiš
kai priklausomi nuo užsienio jėgos, suskal- 
džiusios Lenkiją“.

Charles Rozmarek prašė Bymes iškelti vi
są lenkų klausimą taikos konferencijoje, kad 
Lenkija galėtų tapti laisva ir pati valdytis.

Šviesos ant portugaluos
AP iš Lisabono praneša, kad Alemtejo pro

vincijos — Portugalijoj gyventojai yra matę 
rytą lekiantį keistą, mėlynos šviesos kamuolį. 
Spėjama, jog tai galįs būti naujas ginklas.

J. Starkos vyrų choras pradėjo gastroles
Po ilgesnės pertraukos, sąryšyje su stovy

kloje vykusiu politiniu patikrinimu, J. Star
kos vyrų choras vėl pradėjo koncertuoti. Da
lyvavęs Dilingeno stovyklos suruoštame Tau
tos šventės minėjime ir rugsėjo 8 d. ten pat 
religiniame koncerte, choras jau turėjo porą 
išvykų: rugsėjo 21 d. — į Bad Woerishofen ir 
rugsėjo 22 d. — į Memingeną. Šie abu gastro
lių koncertai, o ypačiai paskutinysis, praėjo 
su dideliu pasisekimu.

Artimoje ateityje choras numato aplankyti 
visą eilę lietuvių kolonijų.

raudonasis angelas, tykodamas paimti mus į 
savo globą.

Pirmutinį, o gal ir paskutinį kartą krei
piamės į Jus ir maloniai prašome pagelbėti ir 
šį mūsų prašymą atspausdinti Jūsų redaguo
jamame laikraštyje.

Su pagarba
1946. IX. 12. Stasys

Redakcijos prierašas: Šiomis dienomis gau
tąjį laišką spausdiname ištisai, tikėdamiesi 
juo atkreipsią tautiečių ir organizacijų dėme
sį į šiuos nelaimingus tautiečius Dachau sto
vykloje. Jų likimas tuo skaudesnis, kadangi 
vokiečiai palaipsniui vis daugiau išeina lai
svėn, gi jų aukos — mūsų tautiečiai ir toliau 
vienur kitur tebevargsta belaisvių stovyklose. 
Jų neužtarnautą dalią aiškinti ir jiems padėti 
yra savaime suprantama visų kitų tautiečių 
pareiga.
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