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Ar tai ne nihilizmo 
daigai? Dalis karo kailininkų nubausta

Mūsų dabarties situacijos rimtumo niekas, 
tur būt, ir nemėgina neigti. , Ne tik mūsų, 
tremtinių, Golgotos keliui galo dar nematyti, 
bet dar blogiau: didžioji mūsų tautos dalis, 
gimtojoje žemejė likusi," nuolat išgyvena ga
rinimo procesą, savo metu nacių SS oficiozo 
„Das Schwarze Korps‘,‘ išrastą. Jis teigė, kad 
mažos tautos turi išgaruoti, kaip vandens la
šai ant įkaitinto akmens. Lietuviškasis akmuo 
tebekaitinamas ir šiandieną, bet tik kitų kal
tintojų rankomis. Tačiau mums nuo to ne 
geriau. Jo kaitrą pirmoje eilėje pajunta tie, 
kurie labiausia kraštui reikalingi dabar ir ku
rių pasigęs ateitis.

Dar nežinia, kuriais labirintais nuklys tarp
tautinė politinė raida, iki pavergtos tautos 
galės įsitikinti,- kad iškilmingi vandenynų ir 
sausumų pareiškimai dėl visokių laisvių taps 
realybe. Akiratyje gali iškilti dar 
įvairių staigmenų, pareikalau
siančių Sizuso pastangų. Čia dar 
labai pravers ir geležinė sveika
ta ir, juo labiau, nepalūžusi mo
ralė. Būtina išlaikyti ir kūną sveiką ir dva
sią nepabėgusią. Tad ir suprantamas dauge
lio mūsų intelektualų nuolatinis rūpinimasis 
savaisiais. Šios rūšies temomis galima kar
tais (gal kiek ir per retai?) aptikti samprota
vimų mūsų spaudoje. Bet žymiai dažniau ta
tai yra paliečiama gyvo žodžio pasireiškimuo
se. Pedagogai, paskaitininkai ir pamokslinin
kai į šią sritį leidžiasi kiekvienu metu ir kiek
viena pasitaikusia proga. Ir ar gali kas pri
kišti, kad taip jautriai sielojamasi savo tau
tiečių dvasinės ir fizinės kondicijos ugdymu 
arba jau bent jos išlaikymu pasiektame ly
gyje?

Bet ne apie tai čia norima kalbėti. Čia 
rūpi iškelti tik vienas neigiamas šios ge
ros intencijos bruožas. Ir būtent: nihilistinės 
tendencijos pasireiškimas. Neabejojame, kad 
jis ne iš blogos valios išplaukia, bet turime 
konstatuoti faktą, kad gerų tikslų siekiant, 
gero norint, sėjama nihilizmo sėkla. Ji pra- 
sprunka - pro ’ mūsų jaunuomenės švietėjų ir 
auklėtojų lūpas, ją neretai pasėja garbingi 
mūsų pamokslų sakytojai, o ir tūli mūsų žo
džio menininkai nelinkę su ja kovoti.

Teko daugeliu atvejų girdėti nūdienių mū
sų pedagogų nuomonę, kad šiuo metu, tėvy
nė pavergta, o dešimtys tūkstančių jos vaikų 
tremtyje ir katorgoje vargsta, nedera link
smintis ir pramogauti. Reikia būti susikau
pusiems, mokytis, lavintis ir 1.1. Šią kietą 
pažiūrą jie realizuoja ir pedagoginėje savo 
praktikoje.

Ne vieną kartą, o paskutinį kartą š. m. 
rugsėjo 8 dieną — Tautos šventės proga — 
teko girdėti pamokslą, kuriuo į klausytojus 
buvo apeliuojama susilaikyti' nuo pramogų, 
nesili' ksminti, o susikaupti, melstis ir atgai
lauti, nes esą nevalia ieškoti bet kokių pra
mogų, kai kiti mūsų broliai velka sunkų kan
čių kryžių gimtoje žemėje ir toli nuo jos.

Prieš kelias savaites viename literatūros 
vakare vienas žinomas mūšų poetas savo in
trodukcijoje įspėjo klausytojus, kad jie nenu
siviltų neišgirdę čia linksmų dainų, nes lietu
vis poetas šiandieną ne juoktis ir džiaugtis, 
o tik liūdėti ir verkti tegalįs.

Vieno mūsų scenos veikalo, parašyto ir 
pastatyto jau tremtyje, premjeros proga teko 
girdėti rimtų žmonių atsiliepimų, kad šis vei
kalas per šviesiai pavaizdavo lietuviškojo kai
mo buitį (nors ne dabarties buitį jis vaizduo
ja!) ir kad mums, vargo dalią velkantiems, 
reikėtų ir scenoje tokį stilių išlaikyti.

O kiek kiekvienam mūsų šiandieną tenka 
girdėti kategoriškų teigimų, kad mes esame 
ištyžę, susmulkėję, sumaterialėję, subanalėję, 
nusispekuliavę, prasigėrę, prasikortavę, ištvir
kę ir 1.1. Ir tai žinoma, iš savųjų. Iš tų, ku
rie ne bloga, o gera saviesiems nori. O ar tai 
tiesa? Ar tuo tiki tie, kurie tai skelbia? Ma
nome, kad ne! Tai tik toksai kovos su nege
rovėmis metodas. Tačiau jis nevykęs.

Nenormalios gyvenimo sąlygos gadina 
žmones. Neišvengia to nė mūsų bendruomenė. 
Tačiau su pasididžiavimu turime pabrėžti, kad 
į tą negerovių balą esame ne daugiau, o dargi 
mažiau už kitus įklimpę. Tai yra pastebėję ir 
svetimieji.

Tatai/ žinoma, neatpalaiduoja mūs nuo 
prievolės kovoti su įvairios rūšie? nukrypimo 
reiškiniais. Tačiau atsimintina, kad nepatai
sysime paklydėlio, jei jam nuolat teigsime, 
kad jis yra nebepataisomas. Tai viena. 
O antra — ar turime teisę tuo pačiu botagu 
pliekti visus: ir to nusipelniiisius ir nekaltus? 
Juk tai neteisinga. O, be to, sugestija irgi 
savo daro. Ir sveikam galima ligą įkalbėti. 
Jei kalsime visur ir visada, kad visi esame

Tarptautinis Tribunolas Niurnberge paskelbė sprendimą. IŠ 22 kaltinamų didžiųjų karo 
nusikaltėlių 12 nubausta mirties bausme pakariant, 3 — kalėjimu iki gyvos galvos, 2 — 
po 20 metų, 1 — 15 metų, 1 — 10 metų kalėjimo ir 3 — išteisinti. Iš kaltinamų 7 organi

zacijų 4 pripažintos kaltomis ir 3 nekaltomis.

Teismo sprendimo skaitymas truko dvi dię.- 
nas. Posėdžių salė pilna aukštų užsienių vals
tybių k* vokiečių pareigūnų, karinės valdžios 
atstovų, užsienio ir vidaus korespondentų. 
Teismo patalpose ir visame mieste buvo im
tasi ypatingų apsaugos priemonių bet kokiam 
sąmokslui išvengti.

Dalyvaujant visų keturių didžiųjų valsty
bių atstovams-prokurorams, gynybai ir vi
siems kaltinamiesiems, rugsėjo 30 d. 9,30 vai. 
Teismo pirmininkas Lawrence pradėjo skai
tyti Teismo sprendimą. Pradžioje sprendime 
buvo aiškinama Tarptautinio Tribunal© teisė
tumas ir sukritikuojama tuo klausimu gyny
bos iškelti argumentai. Tarptautinės sutartys, 
kaip Haagos konvencija, Briando-Kellogo pak
tas ir kt., kurias ir Vokietija buvo pasirašiusi 
ir tuo atitinkamai įsipareigojusi, sudaro tei
sinį šio Tarptautinio Tribunolo pagrindą. Vo
kietijos teismai karo nusikaltėlių teisti negali, 
sakoma toliau sprendime, nes Vokietijai kapi
tuliavus neliko ir Vokietijos teismų. Į Tarp
tautinį Tribunolą turi būti žiūrima ne kaip į 
nugalėtojų teismą nugalėtiems, bet kaip į 
tarptautinę teisingumo instituciją, sudarytą iš 
keturių teisėjų, deleguotų keturių didžiųjų 
valstybių, pritariant dar 19 kitų valstybių. •

Toliau sprendime išsamiai pavaizduota di
džiojo karo sąmokslo geneze, pradedant par
tijos įsikūrimu 1919 metais ir baigiant di
džiaisiais šio karo žiaurumais. Visi to laiko
tarpio nusikaltimai sprendime yra suskirstyti 
į keturias grupes: / v
/ 1) sąmokslas prieš taikų,

/ 2) vedimas puolamojo karo, arba nusikal
timas prieš taiką,

8) karo nusikaltimai (jūrų karo nuostatų 
nesilaikymas, žiaurus elgimasis ar žu
dymas belaisvių, okupuotų kraštų api
plėšimas, naikinimas ir kt.),

4) nusikaltimai prieš žmoniškumą (depor
tacija, areštai, persekiojimai dėl rasinių, 
religinių ar politinių priežasčių ir kt.).

Po bendrų kaltės apibūdinimų sekė antroji 
sprendimo dalis — sprendimas apie septynias 
kaltinamas vokiečių organizacijas.

Nusikalstamo pobūdžio organizacijomis 
Teismas pripažino: nacionalsocialistų partijos 
vadovybę, SS, SD ir Geštapo. Šios organi

AR GALIMAS BENDRADARBIAVIMAS ?
Po Stalino kalbos, atrodo, turėtume laukti, 

jog įtempta tarptautinė padėtis turės atslūgti. 
Ar iš tikrųjų taip bus, pranašauti per drąsu, 
nors anglų spauda yra optimistiška. Visa eilė 
anglų laikraščių ir net .Londono BBC radijo 
komentatorius palankiai apibūdino Stalino 
pareiškimą. Mat, Stalinas pasisakė, jog jis 
netikįs, kad karas bus ir svarbiausia jis pa
sakė, kad komunistinė Rusija galinti bendra
darbiauti su kapitalistiniu pasauliu, atseit, su 
vakarų demokratiniais kraštais. „Manchester 
Guardian“ Stalino pareiškimui nepriduoda 
daug reikšmės.

juodi, tai, ko^gera, ir pajuodysime. Negalima 
paskirų nukrypimų, nusidėjimų ar nusižengi
mų adresuoti-v i s ų adresu. Sis metodas yra 
pavojingas. Jis gali duoti visiškai priešingų 
rezultatų nei to nori tie, kurie jį praktikuoja.

O dėl raudų ir nuolatinio verkšlenimo te
galima tiek pasakyti, kad šie ginklai mūsų 
dabarties n^aiengvins, kenčiantiems mūsų 
broliams nepadės ir didžiajai mūsų tautos by
lai taip pat nepatamaus. Priešingai: nuolati
nės raudos ir aimanos gali sumažinti’mūsų 
atsparumą, palaužti mūsų moralę ir įstumti 
mus į neviltį. Nuolatinės aimanos ir raudos 
yra kelrodžiai į apatiją ir nihilizmą. Apatiš
kos dvasios būsenos ir nihilistinių pažiūrų 
žmogus kelio atgal neras. Neparodys jis jo ir 
kitiems. Jei tokių bus daug, tapsime mase 
būtybių, kurioms vistiek, kas ir ką su jomis 
daro. Betgi ne tam čia esame atsiradę.

Preventyvinės priemonės apsaugo nuo ga

Paskelbtas sprendimas Niurnbergo byloje

zacijos teismo pripažintos vykdžiusios ar pa
dėjusios karo nusikaltimus.

Teismo nepripažintos nusikalstamo pobū
džio organizacijos yra: SA, generalinis štabas 
— OKW ir ministerių kabinetas. SA buvusi 
mažai reikšminga nusikalstamuose veiksmuo
se. Gen. štabo bei OKW, o taip pat ir mi
nisterių kabineto nariai yra padarę daug ir 
didelių nusikaltimų, sakoma sprendime, bet 
nei gen. štabas, nei OKW, nei pagaliau mi
nisterių kabinetas po 1937 metų nesudarę 
vientisų organizacijų, ir dėl to jos, kaip vie
netai, nepripažįstamos atsakingomis už karo 
nusikaltimus. Kadangi šių kolektyvų narių 
kiekis nelabai gausus, sakoma sprendime, to
dėl ateityje juos atskirai bus galima traukti 
teismo atsakomybėn.

Paskelbus sprendimą dėl organizacijų, bu
vo baigtas tos dleribs posėdis.

Spalių 1 d. priešpietiniame posėdyje buvo 
tęsiamas sprendimo skaitymas. Buvo išvar
dinti visi 22 karo nusikaltėliai ir dėl kiekvie
no sprendime pasisakyta atskirai, kuo jis kal
tinamas. Pripažinti nusikaltimai buvo kon
kretizuojami ir suvedami į keturias aukščiau 
išvardintas nusikaltimų grupes.

Šeši kaltinamieji buvo pripažinti įvykdę 
visų keturių grupių nusikaltimus, 4 — trijų 
grupių, 7 — dviejų grupių, 2 — vienos gru
pės ir 3 pripažinti neįvykdę šiose grupėse iš
vardintų nusikaltimų, todėl jie pagal Tarp
tautinio Teismo statutą nėra šio teismo pakal
tinami.

Tuo būdu yra išteisinti: buv. ūkio mi- 
nisteris Hjalmar Schachtas, buvęs prieš Hit
lerį Vokietijos kancleris vėliau pasiuntinys 
užsienyje Franz von Papenas ir buv. spaudos 
ir radijo skyriaus viršininkas. Hans Fritzsche.

Popietiniame posėdyje, trukusiame tik apie 
1 vaL laiko, buvo paskelbtos kaltinamiesiems 
bausmės. Kiekvienas kaltinamasis buvo at
skirai įvedamas į salę ir teismo pirmininkas 
kiekvienam perskaitė sprendimą apie jam 
skiriamą bausmę. Sprendimas yra toks.

Mirties bausme pakariant yra nubausti!
buv. reichsmaršalas Hermann Goeringas, 

pripažintas kaltu visais 4 pakaltinimo punk
tais,

buv. užsienių reikalų ministeris Joachim 
von Ribbentropas — visais 4 pakaltinimo 
punktais,

Stalino pareiškimas
Amerikos spauda yra daugiau rezervuota ir 

stato klausimą, ar Stalino žodžius lydės dar
bai ar ne.

Stalino pareiškimas „Sundy Times“ kores
pondentui yra vis dėlto nepaprastai svarbus 
ir reikšmingas faktas, nes tarptautinė padėtis 
įžengia į tokią stadiją, kada nebepakaks vie
nų tuščių žodžių, bet kada reikės prie žodžių 
parodyti ir gerus norus ir gerus darbus.

Jei Maskvos radijo kalbėtojas slavų tau
toms nurodo, jog Sovietų armija (aukščiau 
buvo raudonoj armija) išvadavusi iš hitlerinio 
jungo ir atnešusi joms laisvę, tai tą pasaky-

limų sunkių pasekmių. Tad, jei ir nebūtų dar 
mūsuose nihilizmo sėkla sudygus, reikia jai 
neleisti sudygti, nes ji jau sėjama. Prieš ni
hilistines tendencijas turime priešpastatyti po
zityvinį metodą. Ne tik peiktiną peikti, bet 
ir girtiną pagirti. Turime tinkamai įvertinti 
visas teigiamas pastangas. Neturime drausti 
pramogų apskritai, o juo labiau jaunimui. Ta
čiau privalome siekti, kad jos būtų tikslingos 
laiko, vietos ir formos požiūriais. Jos turi 
būti kultūringos ir prasmingos. Tai auklė
tojų, bendruomenės organų ir organizacijų 
vadovybių veikimo sritis.

O iš žodžio menininkų (ir apskritai iš me
nininkų) esame linkę pageidauti, kad jie ne 
tik mokėtų, bet ir norėtų pro niūrus debe
sis įžvelgti aušros pašvaistę, sugebėtų ją pa
rodyti savo tautiečiams ir tuo būdu sustiprin
tų jų viltį ir tikė jimą geresne tautos jr jos 
žemės ateitimi, J. Paplėnas

buv. nacių filosofas ir Rytų sritims mini- 
steris Aired Rosenbergas — visais 4 pakalti
nimo punktais,

buv. gen. štabo viršininkas, feldm. Wilhelm 
Keitelis — visais 4 pakaltinimo punktais,

buv. Gestapo viršininkas Ernst Kalten- 
brunneris — 3- ir 4-ju pakaltinimo punktais,

buv. Lenkijos gen. gubernatorius Hans 
Frankas — 3- ir 4-ju pakaltinimo punktais,

buv. vidaus reikalų ministeris Wilhelm 
Frickas — 2-, 3- ir 4-ju pakaltinimo punktais,

buv. antisemitinio laikraščio „Stuermer“ 
redaktorius Julius Streicheris — ketvirtuoju 
pakaltinimo punktu,

buv. general. įgaliotinis darbo jėgoms su
rinkti Fritz Sauckelis — 3- ir 4-ju pakaltini
mo punktais,

buv. OKW viršininkas gen. Jodlis — visais 
4 pakaltinimo punktais,

buv. Austrijos kancleris, vėliau komisaras 
Olandijai Arthur Seyss-Inquartas — 2-,.3- ir 
4-ju pakaltinimo punktais ir

buv. Hitlerio dešinioji ranka Martin Bor- 
mannas (jam nedalyvaujant) — 3- ir 4-ju pa
kaltinimo punktais.

Kalėjimu iki gyvos galvos yra nubausti:
buv. Hitlerio pavaduotojas Rudolf Hessas 

pripažintas kaltu 1- ir 2-ju pakaltinimo punk
tais, /

buv. ūkio ministeris, vėliau Vokietijos ban
ko valdytojas Walter Funkas — 2-, 3- ir 4-ju 
pakaltinimo punktais ir

buv. karo laivyno viršininkas Erich Rae- 
ęleris — 1-, 2- ir 3-ju pakaltinimo punktais.

20 metų kalėjimo yra nubausti:
buv. vokiečių jaunimo vadas ir Vienos gau
leiteris Baldur von Schirachas, pripažintas 
kaltu ketvirtuoju pakaltinimo punktu ir

buv. ginklavimo ministeris Albert Speeras 
— 3- ir 4-ju pakaltinimo punktais.

Buv. užsienių reikalų ministeris, vėliau 
Bohemijos ir Moravijos protektorius Konstan
tin von Neurathas nubaustas 15 metų kalėji
mo, pripažintas kaltu visais keturiais pakalti
nimo punktais.

Buv. povandeninio laivyno vadas, vėliau 
karo laivyno vadas ir pagaliau Hitlerio vieti
ninkas Kari Doenitzas nubaustas 10 metų ka
lėjimo, pripažintas kaltu 2- ir 3-ju pakaltini
mo punktais.

Schachtas, von Papenas ir Fritzsche, kaip 
jau minėta, išteisinti ir tuojau pat paleisti iš 
kalėjimo. V. G.

mą vis dėlto reikės patvirtinti faktais. Nepa
kanka vieną jungą nuimti, uždėti kitą ir sa
kyti, jog tai jau laisvė.

Mes, lietuvių tauta, kaip ir kitos Baltijos 
tautos ar kaimyninė Lenkija, Stalino pareiš
kimą suprasime tik tada teisingu, kai Balti-, 
jos kraštuose ir Lenkijoje neliks sovietų ar
mijos, neliks sovietinių agentų, kai atgabenti 
iš Rusijos gilumos Rusijos piliečiai bus iš
kraustyti ir grąžinti išvežtieji Lietuvos sūnūs 
iš Sibiro ar šiaurės taigų į laisvą tėvynę, ku
rioje galės būti demokratiniu (ne sovietiniu) 
būdu išrinkta vyriausybė.

Jeigu Stalinas bendradarbiavimą supranta 
tik tokį, kada jo siekimams nesipriešina ir 
kada komunizmas nevaržomai šeimininkauja 
svetimuose kraštuose, — toks bendradarbia
vimas nėra priimtinas ir Stalino pareiškimas 
būtų ne kas kita, kaip tik tuščia komunistinė 
propaganda, siekianti užtušuoti savo imperia
listinius darbus.

Kiek nuoširdus buvo Stalino pareiškimas, 
neteks ilgai laukti, bet netrukus paaiškės Pa
ryžiuje bei Naujorke, kur grindžiami pasau
linės taikos pagrindai ir kur reikalinga ne 
tušti žodžiai, bet kompromisinis bendradar
biavimas.

AP pranešimu iš Maskvos, Rusijoje vyksta 
kolektyvinių ūkių vadovybėje Volgos srityje 
valymas. Jaroslavsko ir Kuibiševo rajonuose 
kolektyvinių ūkių vadai skundžiami už 1939 
m. direktyvų pažeidimą, už neapsaugojimą 
viešosios kolektyvinių ūkių žemės. Ten pat 
sakoma, jog tose srityse buvę grobiami gy- 

(Nukelta į 8 pusi.)
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^Lietuvių gyvenimas^

Iš Tautos Šventės iškilmių
Tautos Šventės rugsėjo 8 dieną mintimis į 

lietuvių tautos visumą liejosi didžiosios lietu
vių kolonijos ir stovyklos, kur gausu inteli- 
gentinių pajėgų, kur veikia organizuoti, pla
taus masto kultūriniai ir meniniai sambūriai, 
teikią galimybes tą dieną prideramai atžy
mėti. Tačiau nuo jų neatsiliko ir tos vietovės, 
kur lietuvių tremtinių buvimas atsispindi kaip 
nedidutė salelė svetimųjų jūroje. Kiek mus 
pasiekia pavėlavusios žinios, tądien visur, kur 
gyvenama tik laisvės išsiilgusių lietuvių, di
dingai kilo tautinės trispalvės, vyko bažny
čiose pamaldos, prašant Aukščiausiąjį jėgų ir 
palaimos teisingiesiems mūsų siekimams įgy
vendinti, salėse — gausūs susirinkimai, mūsų 
tautiečiams, mus užjaučiantiems globėjams ir 
bendro likimo draugams dalyvaujant. Čia 
ryžtingais žodžiais ir skambia daina stiprin
tas! pusiaukelyje į laisvą Tėvynę nesugniužti 
dvasia.

Kur sąlygos neleido šios šventės atšvęsti 
rugsėjo 8-ją, ji buvo nukelta į artimiausią 
sekmadienį — rugsėjo 15 d. Viena tokių sto
vyklų buvo Rothenburg o?T., iš kur mū
sų bendradarbis P. Ger. mums rašo:

„Š. m. rugsėjo 15 d. įvyko Tautos Šventės 
(dėl susidėjusių aplinkybių nukeltos iš IX. 8 
į IX. 15) minėjimas. Didžiuliame Tauberio 
upės šlaite, rasotų lapuočių apjuostas ir ank
styvo rytmečio miglos apgaubtas, didingai 
stūksojo didžiulis renesanso laikų, terasinio 
stiliaus pastatas. Jo viduje slypėjo ne vien 
anų laikų mistika, laužytos baroko formos, 
bet glaudėsi ir išvarginti iš savo krašto iš
stumti, benamiai žmonės — lietuviais vadi
nami. Kada pirmieji rytmečio saulutės spin
duliai, prasimušdami pro miglas, auksu nu
žėrė paniurusias pilies kolonas, prie stiebų, į 
dangų besistiepiančių, pradėjo rinktis skau
tai, mokyklų mokiniai ir visi stovyklos gy
ventojai. Visų veiduose rimtis. Tyla... „Ma
rija, Marija..." — pro tylą prasiveržė gaida,

- Turandot - Kinijos Princesė
Hanau „Atžalyno“ teatro premjera, SL Pilkos pastatymas

Po ilgesnės pertraukos Hanau lietuvių vi
suomenė rugsėjo 20 d. turėjo progos vėl pasi
grožėti dramos kolektyvo „Atžalynas“ vaisiais.

Šį kartą jaunieji aktoriai išstojo prieš vi
suomenę su Fr. Schillerio, pagal Carlo Gozzi, 
parašyta 3 veiksmų 7 paveikslų tragikomedija 
„Turandot — Kinijos Princesė“. Veikale pa
vaizduotas pasakiškas kiniečių gyvenimas ir 
tų laikų galvosūkių princesė, vedanti aštrią 
ir kerštingą kovą prieš vyrų giminę dėl mo
ters teisių. Lygiagrečiai veikale iškeliama bū
dingos kovos dėl laisvės ir geresnio žmogaus 
gyvenimo mintis. Šio veikalo turinys apgaub
tas dramatiniu pasakos šydu ir scenoje at
skleidžia tikrą pasakos, surištos su tikrove, 
grožį. Jau nuo pat pirmojo paveikslo prasi
dedanti graži intriga žiūrovui neleidžia ati
tolti nuo scenos ir dėl to jie šią pasaką se
kančiuosius stebi su malonumu.

Šis, galima sakyti, sunkus, iš aktorių rei
kalaująs didelio patyrimo veikalas, atžaiynie- 
čių buvo vykusiai sudorotas, ir premjeroje jie 
pasirodė pajėgūs tokiems pastatymas. Meno 
kritikai, savaime suprantama, čia rastų ne vie
ną netikslumą, pastebėtų ir iškeltų ne vieną 
silpnąją vaidybos vietą, tačiau, turint galvoje, 
kad pasiruošimas šiam veikalui pastatyti te- 

kurios nesuprasdamas klausėsi šis slėnis, bet 
užtat puikiai suprato tuos žodžius tariančiųjų 
širdys. Palengva kildamos į viršų, pakibo ore 
trispalvė ir UNRRA-os vėliavos. „Lietuva 
Tėvynė mūsų...“ griausmingai išsiveržė iš 
krūtinių, o akių žvilgsniai pro bekylančias vė
liavas krypo šiaurės rytų pusėn, ieškodami 
Klaro muziejaus sodelio... Nežinomojo ka
reivio kapo... Bet susidūrę su rytmečio sau
lės spainduliais, suvokė jų nešamą iš mūsų 
tėvynės žinią rūškaną, kruviną... Vėl tyla...

Susikaupę, kaip dera, visi renkasi bažny
čion. Pamaldos. Kun. Statkus* pasako tai die
nai pritaikytą pamokslą. Vakare, po vėliavos 
nuleidimo, vėl visi renkasi į salę šventės mi
nėjimui. Jį atidaro k-to pirrri-kas P. Stanelis. 
Gimn. mkt. Serapinas skaito tai dienai pritai
kytą, labai turiningą paskaitą, suminėdamas 
išgyventas lietuvių kančias ir skriaudas nuo 
Vytauto Didžiojo iki pat šių dienų. Po paskai
tos meninė dalis, kurios pasižiūrėti atvyko 
direktorė p-lė Vilson ir kiti UNRRA-os parei
gūnai. Meninę dalį atliko: Meno Kolektyvas, 
pradžios mokykla, vaikų darželis ir oktetas. 
Meno Kolektyvo duotas dalykas „Vizija" — 
gyvas paveikslas iš netolimos praeities, pa
ruoštas rež. Puzdešrio, savo gyvu mūs pergy
ventų kančių pavaizdavimu sujaudino žiūro
vus iki ašarų. Vaikų darželio programos da
lykėlius paruošė ved. Stanelienė, o pradžios 
mokyklos mokinių — mkt. Babilienė. Žiūro
vai nesigailėjo audringų plojimų.

Šios šventės minėjimas — gražus nenuil
stamo mūsų jaunosios kartos auklėtojų ir vi
sų kitų kultūrininkų darbo vaisius. Tegu dva
sios stiprėjimas mus artina į mūsų didžiojo 
laukimo išsipildymą — grįžimą į demokratiš
ką ir laisvą Lietuvą.“

Panašioje nuotaikoje praėjo ir visose ki
tose vietose šios šventės minėjimai, kurių dėl 
vietos stokos išsamiau pavaizduoti negalime.

truko vos vieną mėnesį — turėtų atsirasti at
laidumo ir kritikuose.

šioje premjeroje gana gražiai vaidybiniu 
atžvilgiu pasirodė Alg. Kurauskas — Kinijos 
valdovo, Eglė Vilutienė — Turandot, Jonas 
Kelečius — Kalafo, E. Krasauskienė — AdeT- 
mos ir Kazys Veselka — Timuro rolėse. Ap
lamai, ir'kiti svarbesnėse ar pagalbinėse ro
lėse sugebėjo atkurti vykusius tipus. Vaidy
biniu atžvilgiu scenos gyvos, efektingos ir žiū
rovui mielos.

Paties veikalo pastatymui daug nuopelnų 
tenka skirti ir dali. K. Jezerskiui, kuris at
kurt puošnias reljefines dekoracijas, tuo vei
kalo pastatymui suteikdamas didingumo bei 
žavumo. Kostiumai ir avalynė — originalūs, 
scenoje atrodė puošnūs ir priminė gerųjų lai
kų teatrą, nors jiems pagaminti teko naudoti 
senos medžiagos atliekalus.

Orkestrui vadovavo VL Motiekaitis, dainas 
paruošė J. Žemaitis.

Baigęs klausytis ir stebėtis šios gražios pa
sakos, noromis nenoromis turi pripažinti, kad 
šis pasatymas galėjo gimti tik iš didelio pasi
ryžimo ir scenos darbo meilės. To dalis tenka 
dramos kolektyvui, gi didžiausioji dalis — re
žisieriui akt. St. Pilkai. Jis, atžalyniečių pa

dedamas, kantriai ir ištvermingai dirbdamas, 
nugalėjo visą eilę sunkiausių kliūčių. Jie pa
tys savo rankomis techniškai sutvarkė ir visą 
šio veikalo pastatymą. Jo tekstas ir pačio 
kolektyvo išverstas į lietuvių kalbą.

Spektaklis leido žiūrovui bent valandėlę 
atitrūkti nuo kasdieninių rūpesčių ir pilkosios

Aukšti Amerikos svečiai lanko musų studentus
Š. m. rugsėjo 17 d. Plochingene (prie Stutt

garto) studentai, amerikiečių karinės valdžios, 
UNRRA-os ir vokiečių administracijos remia
mi, suruošė pobūvį Amerikos švietimo komi
sijos atstovams, kurie dabar laikosi Vokieti
joje, pagerbti. Šią komisiją sudalo JAV švie
timo ministerijos, universitetų profesūros ir 
profesinių s-gų atstovai. Be minėtos švietimo 
komisijos, pobūvyje dalyvavo dar amerikie
čių karinės valdžios, spaudos, UNRRA-os at
stovai, Technische Hochschule rektorius, dau
gelis vokiečių,aukštųjų mokyklų profesorių, 
užsieniečių ir vokiečių studentų, viso per 1000 
svečių.

Meninę pobūvio programą atliko pabalti
jiečiai ir lenkai. Latviai ir estai davė baletą, 
smuiką, čello, lenkai — „uniformuotą" kvar
tetą. Bet gražiausiai reprezentavo lietuvius 
„Čiurlionies“ ansamblis, vad. Alf. Mikulskio, 
ir L. Jarošeko studentų kvartetas, atlikę di
desniąją programos dalį, dėl kurios iš aukštų
jų svečių girdėta gražių atsiliepimų.

Rytojaus dieną, mūsų studentų vadovybės 
kvietimu, JAV profesinės’ sąjungos CIO (api
mančios per 7 milijonus dirbančiųjų) švietimo 
direktorius Mr. Lawrance Roge, New Yorko 
Universiteto rektoriaus lydimas, dalyvaujant 
mūsų ir latvių organizacijų atstovams, lan
kėsi Bad-Canstatte, studentų namuose. Aukš
tieji svečiai pateikė įdomių žinių apie organi
zacinį Amerikos darbininkų gyvenimą, be ki
ta ko pareikšdami, kad jiems dabartinė visos 
Europos vidaus padėtis žinoma ir DP tragedi
ja suprantama, lygiai kaip tatai atjaučia ir 
Amerikos darbininkija.

Iš Stuttgarto drauge su kitais 21 lietuviu 
š. m. rugsėjo 12 d. transportu išvyko į Ameri
ką ir Lietuvių Centrinės Studentų Atstovybės 
Vokietijoje pirmininkas B. Budginas. Su jo 
išvykimu mūsų studentija Vokietijoje neteko 
vieno energingo veikėjo. Stuttgarto studentų 
būrelio suruoštoje atsisveikinimo vakarienėje 
pasikeista kalbomis. Išvykstančiam ta proga 
buvo įteiktas meniškas dali. Kulviečio darbo 
lietuviškas kryžius su adresu.

Išvykstančioje per 200 asmenų transporto, 
kurio didelę dalį sudarė Amerikos piliečiai, 
palydėti ir su juo atsisveikinti buvo susirin
kęs stotin nemažas būrelis ir lietuvių.

Aliu

Nauja stovykla
Rothenburgo/T. „Wildbad" stovykloje UN- 

RRA-os atvežti lietuviai Įsikūrė š. m. birželio 
20 ir 21 d. Visi (apie 650 lietuvių) prieš tai 
gyveno Ambergo ir Gunzenhauseno stovyk
lose.

Nuo pat pirmųjų įsikūrimo dienų sto
vykloje pradėjo veikti progimnazija, pradžios 
mokykla, vaikų darželis, meno kolektyvas su 
oktetu ir tautinių šokių šokėjais, sportininkai 
ir įvairūs kursai, k. a.: suaugusių bendro la
vinimosi, šoferių ir anglų kalbos. Sava lietu
viška stovyklos administracija, teismas, poli
cija ir paštas. Dalis jų iš Ambergo atsikėlė, 
o kita dalis, kaip: teismas, paštas, čia naujai 
susikūrė.

Š. m. rugplūčio 10 dieną suruoštas iškil- 

buities, gi jauniesiems aktorams buvo lyg jų 
pajėgumo išbandymas. Šį bandymą, reikia 
pripažinti, jie atliko gerai, o tam pagrindą 
davė mielasis režisierius St Pilka. Neveltui 
didžioji salė po spektaklio aktoriams, režisie
riui ir dailininkui sukėlė audringas ovacijas 
ir sceną išpuošė gėlėmis. J. Jonušaitis

mingas stovyklos atidarymas. L.TJ3. vietos 
komiteto pirmininkas Pr. Stanelis savo įžan
ginėje kalboje jautriai apibūdino lietuvių kan
čias, iškentėtas įvairių okupacijų ir ištrėmimo 
metu. Padėkojo UNRRA Vadovybei už pa
galbą lietuviams, esantiems tremtyje, o lietu
vaitės įteikė gėlių. UNRRA Vyr. Direktorius 
pulk. Dennis, priimdamas padėką, pasakė 
stovyklos atidaromąją kalbą, išreikšdamas 
užuojautą ir linkėdamas sulaukti geresnių lai
kų? Minulėje programos dalyje puikiai pasi
rodė: mkt Motgabis smuiku solo, oktetas, ve
damas komp. Navicko, ir merto kolektyvas, 
davęs fragmentą iš Strazdo veikalo „Sugrį
žo“. P. Gr.

Gražioji Nemuno šalis
Mūsų dvasiniai ryšiai su tėvyne niekados 

nenutrūksta. Dienos metu nusikeliame mes 
ten su savo svajomis, nakties metu sapnuose 
matome savo tėviškę, susitinkame su artimai
siais, pabendraujame su jais. Tad pakeliauki
me po gražųjį Nemuno kraštą, prisiminkime 
mūsų lankytas ir nelankytas vietas, vaizduose 
atkurkime savo tėvynę.

Mes esame žaliųjų ežerų krašte. Pasiekia
me Dubingius ir užkopiame į aukštą pilies 
kalną, iš kurio puikiai matyti nepaprastai ža
vingi apylinkių vaizdai, graži kapų koplyčia, 
nepriklausomybės kovų karių kapai. Iš čia 
nueiname į Lįudargos mišką, kur yra senka
piai, paskiau į Degsnės mišką švedkapių ap
lankyti. Vaizdų gražumo ir ramiai tyvuliuo
jančių ežerų užburti mes norėtumėm, kad 
atsikeltų nors vienas senelis iš kapų milžinų 
ir papasakotų nors vieną žodelį iš senovės 
laikų, kada mūsų Vytautas Didysis įkūrė Du
bingius, pastatė čia medinę katalikų bažnyčią 
ir lankydavosi savo pilyje, kuri buvo kuni
gaikščio nuosavybe.

Nuo ežero pakyla rūkas, ateina senas ži
lagalvis žvejys ir ima pasakoti, kad senoji 
pilis dovanojimo keliu atiteko vėliau Radvi
lams, kad šis miestelis, šiandien tik savo gro
žiu mus žavįs, seniau buvo apskrities miestas 
ir turėjo didelę audinių pramonę, kuri net su 
Karaliaučiumi konkuravo. Iš čia yra kilusi ir 
lenkų karaliaus Zigmanto Augusto žmona 
Barbora Radvilaitė. Ji buvo Radvilo Mykolo 
Rudojo sesuo. Paskutinysis Radvila buvo Bo
guslavas, kuris valdė Dubingius ir Slucką.

Vytauto statydintą bažnyčią Radvilai nu
griovė, atėmė jos turtus ir pastatydino pilyje 
kalvinų bažnyčią, kurios rūsių likučius mes 
aplankėme. Manoma, kad juose yra palaido
tas ir Radvila Rudasis. Kai kilo reakcija prieš 
protestantus, katalikai atgavo savo turtus ir 
pasistatė šią medinę bažnyčią, kuri ir dabar 
tebestovi. Po Radvilų Dubingių pilis pavel
dėjimo keliu atiteko Tiškevičiams.

Prieš atsisveikindami su Dubingiais mes - 
nueiname į kapines, kur gražiai sutvarkyti 
nepriklausomybės kovų dalyvių kapai, ir nu
silenkiame prieš įdomų medinį kryžių, kuris 
yra tikrai nuostabus, kuriuo net užsienio me
no žinovai labai domėjosi.

Iš Dubingių keliaujame į Giedraičius.
-vk-

(27) Balys Gaidžiūnas

Pakeliui į mirtį
Mes sveikiname ateinančius 

amerikiečius
Mums besidalinant pirmaisiais įspūžiais, 

kiti kaliniai pranešė, kad administracija 
vėl užrakino vartus ir išeiti į laukus ne
beleidžia, nes ten vokiečių kariuomenės pil
na. Ir taip mes vėl likom laukti, kas gi bus 
toliau. Geras dvi valandas sėdėjom tarp mūro 
sienų, o vėliau, nakčiai gilėjant, nutarėm eiti 
į celes ir gulti. Sugulę dar ilgai dalinomės 
įspūdžiais. Kalėjimo bokšte laikrodis mušė 
dvi valandas naujos dienos. Šūviai visai nu
tilo ir mes užmigem. Pradėjus švisti, šūviai 
vėl pradėjo kartotis. Vėl susidėjom daiktus 
ir išėjom į kiemą. Celių durys buvo atidary
tos, tik visur buvo užrakinti kiemų vartai. 
Kaliniai būriavosi ir vieni kitus įtikinėjo, kad 
šūviai eina per mūsų galvas ir mums nepa
vojingi. Vėl palengva susirinkom į celes. Tuoj 
po pusryčių išgirdom jau ir ir šautuvų šūvius, 
o ties miestu pradėjo skraidyti žvalgybiniai 
amerikiečių lėktuvai. Jie suko ratą po rato 
ir skrido taip žemai, kad buvo galima įžiūrėti 
visus ženklus. Pradžioje iškišę pro langus 
ėmėm moti baltais rankšluosčiais, bet vėliau 
vieni kitus sudraudėm. Juk mieste buvo tik 
vokiečiai, kurie labai lengvai galėjo į mūsų 
langus paleisti seriją šūvių. Susivaldėm nuo 
išorinio džiaugsmo, o tik apgulę langus žiūrė
jom, kaip toli ant kalno matyti kylantieji nuo
lat šaudančios artilerijos dūmų kamuoliai. 
Tie šūviai dažnėjo ir dažnėjo. Pagaliau paste

bėjom, kaip mums niekad nematytos išvaizdos 
dvi lengvos mašinos, iškėlusios baltas vėlia
vas, pro kalėjimą nuvažiavo į miesto gilumą. 
Po pusvalandžio iš kiemo gavom žinią, kad į 
miestą įvažiavo amerikiečių parlamentarei. 
Jų tarpe, kalinio uniformoje važiavęs ir vienas 
kalinys čekas. Jis vakar vakare išėjęs iš kalė
jimo, kada buvo atidaryti vartai, ir tiesiai pro 
vokiečių linijas pataikė pas amerikiečius. Ten 
sudarė reikiamą ryšį ir dabar grįžta į miestą. 
Ta žinia mums buvo linksma. Mums buvo 
aišku, kad apie kalėjimą bus gerai informuota 
karinė vadovybė, kad mus saugos nuo sudau
žymo. O be to, kalinio pasirodymas jau drauge 
su amerikiečiais buvo geras įspėjimas ir tiems 
prižiūrėtojams, kurie gal ir turėjo kokių piktų 
sumanymų mūsų atžvilgiu. Bet daugumas jų 
jau antra diena kaip nesirodė. Jie jautė savo 
likimą ir iš anksto pasitraukė.

Apie pusę dvyliktos valandos mums pra
nešė, kad miestas atsisakys pasiduoti ir kovo
siąs iki paskutiniųjų. Ta žinia mums buvo vėl 
nemaloni. Bet tuoj gavom įsakymu, kad susi
tarta, jog kaliniai turi būti iš miesto išvesti 
į gretimą mišką. Vėl pasiėmėm vakar suda
rytus ryšulius ant pečių ir išėjom. Gatvė, 
vedanti į mišką, buvo pilna kalinių. Ties mū
sų galvomis skraidė amerikiečių lėktuvai. 
Mes jiems mojome kaip maži vaikai pava
sarį grįžtantiems paukščiams. Ak, tiesa, gam
toje ir širdyje buvo tikras pavasaris.

Mums tik įėjus į mišką, pasigirdo pirmo
sios artilerijos šūvių serijos į miestą. Tai 
buvo lygiai 12 valandą, kada baigės parla
mentarų nustatytas laikas pasiduoti. Kodėl 
ir šiuo atveju nacionalsocialistiški smegenys 
nutarė taip kvailai elgtis, žudyti savo tautos 
žmones ir naikinti jau ir taip stipriai sugriau

tą miestą, mums buvo nesuprantama. Kuo 
toliau tolome į mišką, tuo pakelėse daugiau 
ir daugiau buvo primėtyta įvairios kariškos 
mantos. Per pus perlaužti šautuvai, sumestos 
granatos, šoviniai. Įėjus į mišką, šis vaizdas 
buvo dar ryškesnis. Beveik prie kiekvieno 
medžio buvo galima šiuo tuo apsiginkluoti. 
Visur pilna pridraskylų partijos ženklų. Ma
tyt, narsūs valdžios pareigūnai baigė savo 
valdžios dienas didelėj baimėj. Ak ir jų tarpe 
buvo visokių žmonių. Nemažai rį jų eiles 
nuėjo ir į didelius prasikaltimus buvo įvelti 
tik kaip silpnavaliai ir bailiau O buvo ir to
kių, kurie tuos ženklus ir grasinami segėsi. 
Bet tokie taip pat garbės neužsipelnė. Mes 
abu nei ginklais nei tais nusiuniformavusiais 
pareigūnais nesirūpinom. Mums širdies gilu
moje buvo tiek linksma, kad tai beveik nė 
aprašyti neįmanoma. Mes vaikščiojome miške 
nuo medžio prie medžio, mę? p_a^iliau galė
jome eiti, kur tik norėjome,mfįį? jau joks 
pareigūnas nebekeikė ir mums nebegrasė. 
Mes, nors buvome kalinių rūbuose, kurie tebe- 
priminė daug skaudžių valandų, bet dvasia 
buvome jau laisvi žmonės. Mes buvome išdi
dūs, nes dėl daugelio žmonių, o drauge ir dėl 
mūsų laisvės, griaudė patrankos, lėktuvai 
mėtė bombas, tratėjo kulkosvaidžiai ir mus 
kankinusį priešą tiesiog rūkyte rūkė iš kiek
vienos įsitvirtinimo vietos. Bet šios, kad ir 
labai didelio džiaugsmo minutės, buvo dar 
nepilnos. Mes buvome tūkstančiais kilometrų 
nuvežti nuo savo tėvynės, mes nežinojome, 
kaip ten einasi, mes nežinojome apie savo 
šeimas, gimines. Gerai žinojome, kad nei mū
sų tėvynėje nei tremtinio namuose dienos ne
buvo linksmos. Visų lūpose ir mintyse — 
karas ir kaft padarinių vaizdai. Visi buvo 

vienaip ar kitaip sužeisti, vis turėjo šimtus 
didžiulių sielvartų.

Slankiodami miško takais, prie vieno 
medžio radome tik pradėtą valgyti sūrio kon
servų dėžutę. Jose tikriausiai buvo puskilo
gramis skanaus sūrio. Iš kalėjimo buvau atsi
nešęs duonos, kurią vakar parsinešiau iš vieš
bučio. Susėdom po egle, kaip tėviškės lau
kuose rugiapiūtės dienose sulaukę pavakarių, 
ir starai tepdami valgėm. Valgėm taip ska
niai ir gerai nusiteikę, kad net patys iš savęs 
juokėmės. Didžiulės pušys mums sudarė jau
kų pavėsį. Mes jautėmės lyg poilsiui atvykę 
į sausus pušynus. Tik nuolatinis miesto puo
limas ir pragariškai sprogstą sviediniai mus 
kas minutę vėl grąžindavo į realybę. Bet vis 
vien, ta realybė mums buvo jau laiminga. Mes 
gerai jautėme, kad su kiekvienu šūviu trupa 
storos kalėjimų sienos, lūžta užraktai ir kad 
į miestą mes jau grįšime laisvais piliečiais. 
Grįšime kaip žmonės šaligatviais, dairyda
miesi, kur mums patinka, ir grįžę tvarkysimės 
taip, kaip mums geriau atrodys. Mes jau ne
būsime svetimi daiktai ir numeriai. Mes vėl 
vadinsimės vardais ir pavardėmis, mes galė
sime rašyti, kam norėsime, mes galėsime visa 
tai daryti, ką darėme laisvėje gyvendami.

Gerai užvalgę, pailsėk; ir mintimi pasida
linę, nutarėm eiti ieškoti Kitų lietuvių. Miškas 
buvo nedidelis. Aišku, jie turi būti kur nors 
netoliese. Visur sėdėjo kalinių grupelės ir 
šnekučiavosi. Miškas skambėjo nuo įvairiau
sių Europos kalbų. Juk Bayreutho kalėjime, 
kaip ir visuose Vokietijos kalėjimuose, buvo 
didžiulis tautų mišinys: prancūzai, olandai, 
belgai, danai, rusei, lenkai, lie+’ndai, čekai 
ir ki*4
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Ar gali pagerėti rusų-turkų santykiai?
Turkų ir rusų santykiai vėl gerokai paaš

trėjo. Rusai įteikė turkams reikalavimus, ku
riuos pastarieji atmetė. Dėl šito įvykio ir, 
apskritai, dėl ligšiolinių rusų ir turkų santy
kių pasaulis nuolat jaudinasi. Daug žmonių 
yra net įsitikinę, kad jei iš viso būtų lemta 
naujam karui prasidėti, tai jo pradžia būtų 
ten... Taigi, dabartiniai rusų turkų santykiai 
yra ne jiems, bet ir visai Europai labai pavo
jingi. Ne veltui gi geriausieji Amerikos ir 
Anglijos laivai drauge su turkų karo laivyno 
daliniais šiuo laiku atlieka „mandagumo“ vi
zitus Dardanelų srityje. Tai jau daug ką pa
sako ...

Reikia pasakyti, kad Rusija ir Turkija yra 
abi gan savotiškos rytų valstybės, nuolat tei
kusios ir teikiančios ne tik Europai, bet ir 
Amerikai didelio susirūpinimo. Abi šitos vals
tybės turėjo didelio palinkimo plėstis į Euro
pos pusę. Šitas plėtimasis Rusijai dar ir šian
dien tebesiseka, gi Turkija beveik visas savo 
Europoje turėtas žemes prarado. Ir kaip tik 
Rusija buvo ta valstybė, kuri daugiausia pri
sidėjo prie to, kad Ottomanų turkų imperija 
buvo beveik visai iš Europos išvaryta. Tuo 
būdu ir susidarė beveik

tradiciniai blogi rusų-turkų santykiai
Svarbu taip pat pabrėžti, kad beveik tradi
ciniai vakarų didžiosios valstybės palaikyda
vo turkų pusę. Kodėl gi taip buvo? Svar
biausia dėl to, kad vakarų valstybėms (pir
moje eilėje, žinoma, britams) buvo labai svar
bu, kad Artimuosiuose Rytuose ir Dardanelų 
srityje būtų silpna ir vis silpnėjanti Turkija, 
o ne stipri ir agresinga Rusija.

Kalbant apie šituos „tradicinius“ santy
kius ar „palaikymus“, negalima įsivaizduoti, 
kad visa laiką tatai ėjo labai aiškia ir tiesia 
„linija“. Buvo daug vingių ir nukrypimų, ku
rie ne retai sudarydavo visai „netradicinį“ 
įspūdį ir klaidindavo mažiau tuose reikaluose 
susivokiančius. Kai kada net pradėdavo at
rodyti, kad čia jokios tradicijos nėra, o dedasi 
visai nauji dalykai, kurių ir suprasti nebe
galima. Tokių atsitikimų rusų-turkų santy
kiuose būta, bet vis ir vis grįžtama į tradicinę 
blogų santykių „liniją“.
' Pirmas labai ilgas tų santykių etapas gali 
būti pavadintas

nuo Adrianopolio iki Lenino,
t. y., ’laikotarpis apie 90 metų. Nuo 1828 iki 
1918 metų. Per šitą laikotarpį įvairiomis pro
gomis bei sąlygomis turkai su rusais kariauja 
net 4 kartus. Vadinasi, ne retai. Adriano
polio taikos sutartis pasirašyta 1828 metais 
rusams buvo palanki. Tai buvo didelis smū
gis turkų imperijai. Bet čia reikia pažymėti, 
kad tuo laiku rusams labai padėjo Anglija ir 
Prancūzija, kurių laivynas drauge su rusais 
smarkiai sumušė turkų laivyną prie Navarino. 
Tiesa, anglai ir prancūzai, kovodami prieš 
turkus, padėjo. graikams atgauti laisvę, bet 
netiesioginiai — silpnindami turkus — padėjo 
rusam .

Vėliau, žinoma, anglai ir prancūzai ne tik 
nebepadeda rusams, bet labai kietai gina tur
kus nuo rusų puolimų. Visų pirma smogia ru
sams didelį smūgį per Krimo karą (1854-1856). 
Rusai buvo priversti atsisakyti nuo visokių 
„išlaisvinimų“, o svarbiausia turėjo demili
tarizuoti Juodąją jūrą. Vadinasi, rusų užma
čios trenktos atgal. Rusai nuryja tą kartų 
kąsnį, bet nuo savo užmačių neatsisako. 1887 
metais vėl puola turkus ir nugali juos. Bet 
anglai, prancūzai, austrai, vokiečiai, italai pri
verčia rusus nuo didelių savo laimėjimų at-

Rašo Kazys Veržikas

Pavojinga tradicija. Nuo Adrionopoiio iki Lietuvių-Brastos. 
Trumpa bičiulystė. Urbšys ir Saracoglu Maskvoje. Keistas 
neutralumas. Kas dabar gins Turkiją? Kada sprendimas?

Hitleriu ir kuone 90% eksporto į Vokietiją. 
Padėtis, žinoma, keista, rizikinga, bet, bent 
karo metu, pelninga. Su labai sunkiai nusle
piama baime Turkija laukė, kas bus, jei Ru
sija išeis laimėtoja? Tatai vertė Turkiją vis 
labiau skaitytis su Anglijos „pageidavimais“. 
Kada Hitlerio „žvaigždė“ vis smarkiau pradėjo 
temti, turkai pajuto, kad „neutralumas“ jų 
jau nebeišgelbės. Reikia „kariauti“. Todėl 
1944 metų rugpiūčio 2 d. nutraukia diploma
tinius santykius su Vokietija, o 1945 m. kovo 
1 d. paskelbia „karą" Vokietijai. Žinoma, tai 
viskas „simboliškai“, nes pavėluotai. Jau ir 
be turkų „karo“ buvo aišku, kuo .viskas 
baigsis.

Karas pasibaigė. Laimėtojai — sąjungi
ninkai. Jų tarpe ir Sovietai. Turkų nujauti
mas greit pasiteisino. Sovietai visai netrukus 
po karo pabaigos pradėjo

nekruvina ofenzyva Artimuose Rytuose.
Pirmiausia jie susiėmė Saugumo. Taryboj e su 
Iranu. Tačiau lygiagrečiai, tik labai - slaptai 
„tarėsi“ su Turkijos atstovais. Apie ką jie 
ten slaptai tarėsi, žinoti negalima. Bet dabar 
spėlioti nebereikia — jau pateikti vieši rei
kalavimai. Pirmiau paskelbtieji ir dabar no
tos formoje patiektieji Rusijos reikalavimai 
Turkijai yra — suglaustai tariant — tokie, 
kad juos išpildžius Turkija turėtų atiduoti ru
sams apie

% savo visos teritorijos ir turėti Sovietų 
karo bazes

Dardanelų srityje. Kitaip sakant, būtų skau
džiai paliestas Turkijos integralumas, būtų 
suvaržytas jos suverenumas ir tuo pačiu ji 
būtų išstumta iš Dardanelų saugotojo posto. 
Vadinasi, atsitiktų tai, prieš ką per daugiau 
kaip šimtą metų priešinosi ir kariavo Anglija 
drauge su kitomis vakarų valstybėmis.

Įsidėmėtina rusų politikos taktika. Leni
nas buvo pradėjęs bandyti bičiuliautis su 
Turkija. 1939 metais prieš pat karo audras 
Molotovas buvo užgulęs spausti Turkiją. Nie
ko neišėjo (Anglija čia, matyt, bus gerokai 
padrąsinus Turkiją). Per karą Vėl Maskva 
pasidarė turkams labai švelni. Karui pasi
baigus prasideda „slapti posėdžiai“ su turkais. 
O kai rusai „taikingai“ sutvarko savo reikalus 
su Iranu — ateina vėl turkų „eilė“. Ta „eilė“ 
atėjo kaip tik tada, kai Turkija pasidarė 

apsupta iš dviejų pusių.
Iš vienos pusės Sovietams „draugiškas“ Ira
nas, o iš kitos pusės dar draugiškesnė Bulga
rija. Tik „reakcionieriška“ Graikija nepasi
duoda Sovietų bičiulystei ir faktinai nepri
leidžia jų prie Viduržemio jūros. (Todėl, taip 
sakant, „dėl visko“ ten ir tebėra anglų ka
riuomenė).

Tokiu būdu Maskvos pateikti Turkijai rei
kalavimai nėra jokia staigmena ir, apskritai, 
didelė politinė naujiena. Tai tik vienas nau
jas etapas tradicinio rusų spaudimo į turkų 
pusę. Taigi, dabar yra tradicinis turkų-rusų 
santykių įtempimas. Tokiais atvejais, jau ma
tėme, įsikišdavo vakarų valstybės su Anglija 
priešakyje ir „reikalas“, kad ir laikinai, at
slūgdavo. Kaip gi dabar galėtų būti?

sisakytl. Tai buvo padaryta garsiame Ber
lyno taikos kongrese. Vadinasi, vakarai vėl 
rusus „sutrukdė“.

Po viso to turkams pasidarė galutinai aiš
ku, kad nuo rusų „išlaisvinimų“ politikos 
jiems nebus taip lengva išsisukti ir kad vi
sokių konfliktų atveju jų vieta visada turi 
būti rusų priešų pusėje. Tai visai panašu į 
prancūzų „doktriną“, kad prancūzai visada 
turi būti vokiečių priešų pusėje. Tačiau tokią 
„doktriną“ nėra lengva praktiškai išsigauti. 
Tiesa, per pirmąjį pasaulinį karą turkai buvo 
rusų priešų — vokiečių pusėje. Tada „išėjo“ 
gerai. Rusai sugniužo, ir Leninas buvo tur
kams labai „maloningas“. Pasirašė su turkais 
sutarti, ir turkai gavo Kars, Ardahan, Artvin 
ir Olti. Leninui atrodė, kad su Turkija, gal 
būt, bus galima „gražiuoju" apsidirbti. Tur
kija pasidarė silpna — nepavojinga.

Iš tikrųjų po pirmojo pasaulinio karo pra
sideda

nemaža rusų-turkų bičiulystė
1925 metais vėl atsiranda turkų-sovietų drau
giškumo paktas. 1932 metais Inoenue lankosi 
Sovietijoje ir po to atsiranda dar didesnė bi
čiulystė, kuri, žinoma, kad ir ne viešai, labai 
jaudino vakarų galiūnus. Rusai, žinoma, ne
paisant visos „bičiulystės“, nepamiršo, ką tur
kai jiems yra „skolingi“. Todėl atėjus „tin
kamam“ momentui rusai vėl „primena“ tur
kams praeitį. Visi atsimename, kad 1939 
tais ne vien

Urbšys, bet ir Dr. Saracoglu
buvo iššaukti į Maskvą ir jie ten buvo ve
džiojami po muziejus ir kinematografus tol, 
kol Molotovas nusprendė, kas reikia toliau da
ryti. Rusai davė „bazes“ Pabaltijui, o dr. Sa
racoglu (tuomet buvęs Turkijos užsienių rei
kalų ministeriu) „neaiškiai“ grįžo į Ankarą. 
Bet turkų pozicija pasidarė tikrai nebeaiški. 
Su kuo „susidėti“? Kas rusų priešai? Vokie
čiai pasirašo bičiulystės paktą su rusais ir 
drauge puola Lenkiją. Vadinasi, vokiečiai ne
bėra rusų priešai, bet jų draugai. Žinoma, 
tatai truko neilgai. Vokiečiai puola savo bi
čiulius rusus, ir rusai atsistoja vakarų valsty
bių pusėje, t. y., tų valstybių, kurios tradici
niai gynė turkus nuo rusų agresijos. Iš čia 
suprantama, kodėl

turkų užsienio politika atsiduria labirinte, 
kuris sudarė Turkijai daug pavojų, bet drau
ge teikė ir pliusų. Mat, prie Turkijos pradėjo 
„meilintis“ ir draugai ir priešai. Vokiečiai 
nusiuntė į Ankara diplomatijos pramuštgalvį 
v. Papeną, kuris nėrėsi iš kailio Turkijai pa
traukti į savo „bučį“. Rusai rodė Turkijai 
didelį „draugiškumą“. Anglai vėl gi davė Tur
kijai aiškiai suprasti, kad gali ateiti vėl lai
kas, kada ją vėl teks ginti nuo perdaug dide
lės rusų „bičiulystės“... Sunku buvo Turkijai 
apsispręsti, kas daryti. Bet pagaliau turkai 
paėmė

pelningo neutralumo liniją.
Kitaip sakant, geri santykiai su rusais, karo 
sąjunga su Anglija ir draugiškumo paktas su

Dabar
padėtis pasikeitė Sovietų naudai.

Sovietai turi ne tik Rumuniją, bet ir Bulga
riją „savo žinioje“. Vadinasi, jie stovi čia pat 
prie Turkijos sienų ir Dardanelų. Tai didelis 
pliusas Sovietams. Sovietai .„susitvarkę“ su 
Iranu ir tuo pačiu stovi vėl tiesioginiai prie 
rytinių Turkijos sienų. Sovietų propoganda 
jau pasiekė tai, kad Turkijoje atsiranda įvai
rūs „autonominiai“ judėjimai (žinoma, Sovie
tų naudai).

Yra dar ir kiti Sovietams naudingi pasi
keitimai. Pirmiau Austro-Vengrija, Vokietija, 
Italija ir Prancūzija visada labai jautriai rea
guodavo į rusų žygius, liečiančius Turkiją. 
Net gi Japonija yra pasirašius Montreux kon
venciją. Šiuo laiku šios visos valstybės dėl 
suprantamų priežasčių gali tik „platoniškai“ 
reaguoti arba vienaip ar kitaip samprotauti.. 
Tuo būdu vienintelė reali . Turkijos atspara 
liko Anglija.

Tačiau Sovietams čia
atsirado ir minusų.

Anglija darosi labai kieta. Anglija mato, kad 
Sovietų pastangos įsivyrauti Artimuosiuose 
Rytuose — kitaip sakant, atkirsti ją nuo Toli
mųjų Rytų ir „nusavinti“ jos benziną — pri
artėjo iki kraštutinės fazės ir labai jau arti 
galutino įgyvendinimo. Be to, Sovietai yra 
toli į vakarus nuo Berlyno. Atseit, vėl arti
nasi į Anglijos salas. Tat yra kuo susirūpinti 
Iš to jau galima spręsti, kad Sovietų-turkų 
santykiuose britų imperijos klausimas „pasta
tytas ant kortos“. Jei prie to dar pridėti So
vietų brovimąsi į musulmonų pasaulį, nesi
baigiantį „atakavimą“ Graikijos (kuri užstoja 
kelią Sovietams į Viduržemio jūrą), o taip pat 
brovimąsi į Triestą (Jugoslavų priedanga). — 
tai matysime, kad Anglijai tikrai yra nebe
jauku. Anglija supranta, kad čia greit gali 
būti „sprendžiami“ jos galybę lemiantiejf 
klausimai. Sovietams šita situacija yra taip 
pat labai aiški. Todėl Sovietai, statydami rei
kalavimus Turkijai, tuojau apie tai memoran
dumais informuoja ir Angliją ir Ameriką. 
Šios pastarosios ilgai netrukdamos taip pat 
„informuoja“ Sovietus apie tai, kaip jos žiūri 
į sovietų-turkų santykių įtempimą. Jos ne
delsdamas siunčia

Anglijos ir Amerikos laivyną
į Turkijos vandenis, prie kurių prisijungia ir 
turkų karo laivyno vienetai. Taigi „informa
cija“ aiškesnė nebegali būti. Ultimatumas 
Jugoslavijai taip pat priklauso prie tos „aiš
kios“ informacijos. Taigi, Sovietų-turkų san
tykių pagerėjimas dabar tik iš dalies bepri
klauso nuo Turkijos, nes tai pasidarė ne tiek 
turkų-sovietų santykių įtempimas, kiek So
vietų iš vienos pusės ir anglosaksų nervų ban
dymas iš kitos pusės. Tiesa, anglosaksai „lei
do“ Sovietams „sutvarkyti“ Irano klausimą 
pagal jų „skonį“. Bet, atrodo, tai buvo pasku
tinė nuolaida. Daugiau anglosaksai nieko ne
beturi ko Sovietams „pasiūlyti“. Todėl ir ga
lima spręsti, kad čia nuolaidos Sovietams ne
bebus padarytos, nes nebėra iš ko. Tad lie
ka tik klausimas: kada ir kaip Sovietai „rea
guos“? Gi „nereaguoti“ Sovietai negali — 
tikslas per daug masinantis ir perdaug jau 
pastangų padėta, kad būtų galima nuo jo be 
didesnių vidujinių sukrėtimų atsisakyti. To
dėl sovietų-turkų santykių pagerėjimo laukti 
netenka. Geriausiu atveju gali tas įtempimas 
ilgesnį laiką „stabilizuotis“, o sprendimas ateis 
„pritaikytu“ momentu.

J. Švaistas

Gerai, kad taip atsitiko
(2. Tęsinys)

Skaudžiai pergyveno Valiauga tą laikotar
pį, kai -Regina staiga dingo. Nebetraukė jo 
nei vietos vokiečių apleista užmiesčio bažny
tėlė, kur sekmadieniais rinkdavosi lietuviai, 
nei pavėsingas prabangiškas miesto parkas, 
nei apylinkės kalnai, kur taip pasakiškai su
siglaudžia pasilsėti debesys, ir kur taip žaviai 
atsisveikina saulė prabėgančią dieną. Likosi 
tik tarnyba, judri putalkanė valgykla ir ma
žutis pačioj pastogėj visai ramus vokiškas 
kambarėlis. Toks ramus, toks vienišas, toks 
pamišėliškai tuščias ir šaltas, jog verždavosi, 
kaip pikto likimo užkaltam karste, daužytis, 
šaukti ir rėkti

Koks gaivus džiaugsmas nuplovė Valiaugos 
sielą, kai jis šiame lageryje vėl pamatė Re
giną. Tvirtai dabar pagalvojo: „Jau daugiau 
aš jos nebepaleisiu!“ Tačiau savo žemaitišku 
lėtumu ar nerangumu jis neskubėjo. Kaž
kodėl įsitikinęs buvo, kad iš čia Regina jau 
niekur nebedings. Svarbiausia, kliudė pati 
įžanga. Kad kaip nors be tos įžangos arba 
kas nors kitas už jį atliktų. Pats jis taikstėsi, 
galvojo ir vis neprlsiderino. Visai supranta
mas ir pateisinamas dabar jam buvo senojo 
lietuviškojo piršlio vaidmuo. Dažnai pasigai
lėdavo, kodėl tatai jau laikoma anachronizmu. 
Jo nuomone, žymiai praretėtų lageryje ram- 
bėjančių viengungių eilės ir merginos nevystų 
veltuį jei būtų, panašiai į vokiečių, čia pat, 
vietoje, įsteigti vedybų biurai arba susirastų 
tam tikri tarpininkai 

Nors apie savo intymų jausmą Reginai 
niekam nė puse žodelio neprasitardavo, tačiau 
pokalbiai atsimušdavo ir į jo ausis. Dažniau 
buvo girdėtis, kad tai smarki, gyva mergina 
— mėgsta pašokti, aistringai veržiasi į Ameri
kos karių klubus, kai lagerio aikštėj vakarop 
suburzgia juodžiukų trankomi transportiniai 
automobiliai. Ir šiaip niekad neatsisako nuo 
kavalierių. Tokiais atvejais Valiaugos opti
mizmas irgi neapsiniaukdavo. Jis ramiai nu
spręsdavo sau: „Kol mergina, visada gali turė
ti kavalierių ir tinkamai linksmintis. Kas tai 
pagaliau pėr'iiiėrgina būtų, jei kavalieriai ne-* 
dabotų. Kfėkvierio augalo žiedai tam ir yra, 
kad vabzdžius viliotų. Juo žiedas prašmat
nesnis, juo daugiau ir įvairesnių vabzdžių jis 
pritraukia. Vabzdžiai padūzgia, pasidžiaugia, 
o augalu pasinaudoja tik tas, kam jis pri
klauso.“

Štai dabar Regina pati atėjo ir visai arti 
atsisėdo. Nors ne taip visa tai įvyko, kaip 
Valiaugai pasivaidendavo, tačiau vis tiek ta
tai buvo reikšminga ir ne kasdieniška. Tik 
piktoka buvo, kodėl taip' nesuvaldomai užkaito 
veidai ir kodėl toks drovumas užvaldė jį visą. 
Norėdamas užtušuoti savo slaptos, santūrios 
natūros jausmingą prasiveržimą, Valiauga pa
kilo, siibtiodaraas, nelyginant ant laivo denio 1 
bangoms daužant, perėjo per raštinės kam
barį ir sustojo priešingoj pusėj. Neskubėda
mas atstfarė spintą ir vartaliojo bylų sąsiu
vinius. Išsiėmė vieną žaliais viršeliais, atsi

vertė ir, tarytum domėdamasis jo turiniu, 
grįžo į savo vietą.

Veidai mažiau kaito, tačiau jis vis tiek 
prasitarė:

— Gal langas atidaryti? Argi jums ne 
tvanku?

— Pakenčiama dar, — beveik kartu atsakė 
abu bendrabarbiai.

— Taip, taip, panele Regina,... — pūkš
telėjo keletą kartų Valiauga ir vis tebesirausė 
byloj: — .Sakai, kad visai rimtai... Rodos, 
kokį prašymą, buvai tamsta padavusi. Labai 
atsiprašau, bet aš nebsurandu ir nebeatsime
nu. Tiek daug čia per dieną visko pereina ...

Regina nervingai krustelėjo ir karštai, 
smaigydama žvilgsniais priekaištavo.

— Ne vieną prašymą, bet kelis esu pada
vusi! Pereitą savaitę skundą parašiau! Ir 
nieko? Aš ilgiau taip nekentėsiu! Skųsiuos 
lagerio komendantui. Jei ir tai nepadės, rasiu 
kelią toliau!

— Kam karščiouteis... Pamažo, tamsta. 
Atsidėję ištirsime visą reikalą ir vietoj su
tvarkysim. Netek mum pašalinių. Nedrab- 
stykim savo purvo svetimųjų koridoriuose.

Po to Valiauga kreipėsi į butų skyriaus 
vedėją ir paklausė:

— Rasi, tamstos byloj, pone inžinieriau, 
bus panelės Tautvydaitės prašymai.

— Taip, pone pirmininke. Pas mane... 
Dalykas visai aiškus ir baigtas!

Sausai, kategoriškai atkirto inžinierius. 
Jo veidą nuėmė baltumas. Siauros lūpos 
stangriai susispaudė ir suvirpėjo. Standūs, 
trumpai karpomi ūseliai ežio dygliais pasi
šiaušė. Jis bloškė į Reginą sausai fosforuo- 
jantį žvilgsnį ir pro prašieptus, smulkiai 
aštrius dantis prakošė:

— Tokios įkyrios, tokios akiplėšiškos būty
bės nesu dar matęs. Ir dar vadinasi panelė — 
mergina. Vis dėlto nors kiek reikia turėti 
gėdos.

— O tamsta dar didesnis akiplėša! Tamsta 
despotas, tironas... Tiesiog nepakenčiamas 
žmogus...

Regina iššoko iš krėslo ir sustangrėjo tigrės 
šuoliu. Paskum vėl suliaunėjo ir atsisėdo. Jos 
balsas, kaip staiga pakilo į crescendo, taip 
veikiai nusileido iki diminuendo. Atrodė, kad 
jau pravirks, kaip paprastai tokiais atvejais 
atsitinka su moterimis. Ypač kad ji greit 
atplėšė ridikiulį ir sugriebė nosinaitę. Bet ji 
nepravirko. Nosinaite tik šluostėsi drėgnas 
lūpas.

Toliau ji kalbėjo aprimusiu tik graudaus 
tembro tonu:

— Matai, pone pirmininke, koks šališ
kumas. Tat kur gi čia gali būti teisybė? Tas 
žmogus, kad sumanytų, mane gyvą sunai
kintų. Tiesiog nesuprantu, kodėl jis taip prieš 
mane... Rodos, nič niekuo jam nenusikaltau, 
niekur neužkliuvau.

Inžinierius irgi gana ramiai pradėjo kal
bėti, tačiau savo sarkazmo niekaip nemokėjo 
nugalėti.

— Visa nelaimė, kad niekas kitas, tik 
tamsta pati eini visada prieš save. O antra, 
perdaug garbės jau nori suteikti sau many
dama, kad aš net tamsta taip ypatingai būčiau 
susidomėjęs...

— Bet kaip gi galima su svetima ir dar 
išprotėjusia moteriške viename kambaryje 
uždaryti,-dieną ir naktį laikyti?

— Didelis dar klausimas, katra iš jųdviejų 
sveikesnė.

— Tikrai idijotiška! Juk visas lageris aiš*
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Mažoji Lietuva - tikra Lietuva
Jos amžina kova dėl laisvės

Vokiečiai imperialistai ir ypač naciai įky
riausiais būdais mėgino įrodinėti, kad Mažoji 
Lietuva nesanti lietuviška, bet vokiška žemė 
su vokiečiais gyventojais. Savo nuolatiniu ti
kinimu jie pagaliau suklaidino didelę dalį 
gyventojų. Nors tie visiškai ir netikėjo, 
tačiau nacių išvedžiojimams jie ir nebesiprie- 
lino. Net kai kurie mokslininkai pradėjo tai 
tezei pritarti, jų tarpe buvo ir lietuvių. Kada 
visi vokiečių tendencijoms priešingi raštai 
buvo uždrausti, o vokiečiai visam pasauliui 
įkyriai vis kalbėjo ir tikino, kad Mažoji Lie
tuva tikrai esanti vokiška, o tuos tvirtinimus 
rėmė moksline medžiaga, klausimas pasidarė 
nebeaiškus. Pasiekę tokią stadiją, jie dar la
biau pradėjo „tirti“ to krašto praeitį ir rado 
vi> daugiau savo tezei paremti naudingų duo
menų, nes visus duomenis, esančius jiems ne
naudingus, jie nuslėpė.

Suklastoję objektyvius mokslus apie Ma
žąją Lietuvą, jie pradėjo skubiai naikinti vi
sus to krašto lietuviškumą Įrodančius liudi
ninkus — .vietovardžius, miškų ir upių pava
dinimus, keisti pavardes ir drausti vaikus 
krikštyti lietuviškais vardais. Tokiu būdu jie 
manė galutinai įvykdę to krašto suvokietini- 
mą. Bet gyvenimas nuėjo savo keliu, nes 
istorija nesiduoda suklastojama, bent ne visam 
laikui.

Pašalinus nacistinę prievartą, vėl galima 
pavartyti senuosius, pačių vokiečių raštus, jų 
mokslo šaltinius, kurių naciai nespėjo ir ne
galėjo suklastoti, sufrizuoti savaip. Dėl to da
bar galime nacių tvirtinimus sugriauti jų pa
čių liudijimais. Rodos, kiekvienam bus įdo
mu po ilgo laiko vėl išgirsti ir tuo klausimu 
laisvą žodį.

Dar šio amžiaus pradžioje, kada mokslas 
Vokietijoje dar nebuvo klastojamas, Mažo
sios Lietuvos istorija atrodė visai kitokia. Su
sipažinkime su tais šaltiniais, kurie paduo
dami pačių vokiečių. Labai įdomi yra viena 
populiari istorijos knyga, sutrumpintas Con
rad M a r o 1 d Prūsijos istorijos vadovėlis, še
šiolikta laida, išleista 1914 m. Tilžėje, Rey- 
laenderio spaustuvėje. Knyga oficialiai reko
menduojama vadovėliu visoms vidurinėms 
mokykloms Rytų ir Vakarų Prūsijoje ir kaip 
rimtas istorijos žinių šaltinis. Paduosime ke
letą ištraukų, liečiančių lietuviškąją Mažo
sios Lietuvos dalį.

Ten sakoma: „Prūsija, senųjų prūsų šalis, 
buvo tarp Nemuno ir Vyslos. Jos plotas apė
mė pusę dabartinių Rytprūsių. Didelės tyru
mos buvo tose vietuose, kur dabar yra der
lingos lankos. Ežerų buvo dar daugiau negu 
dabar ir jie buvo didesni. Didesniąją žemės 
paviršiaus dalį dengė tankūs miškai. Kraš
tas dalijosi į keletą sričių, kurių daugiau ži
nomos yra šios — W a r m i j a, Natangija 
ir Sambija.

Gyventojai kūno sudėtimi ir gyvenimo 
papročiais turėjo didžiausią panašumą su lie
tuviais. Jų kalba buvo tokia gimininga su 
lietuvių kalba, kad abi kalbas galima laikyti 
vienos kalbos tarmėmis. Lietuviai gyveno 
mediniuose namuose su nendriniais stogais. 
Apsaugai nuo priešų jie statė tvirtas pilis ant 
kalnų ir sutvirtino jas pylimais ir medinėmis 
tvoromis.

Vyrai dėvėjo lininius arba vilnonius švar
kui, apsijuosę diržais. Batai buvo odiniai ar
ba pintas iš liepos karuos apavas. Jų kepu
rės buvo smailios. Moterys dėvėjo margus li- 

kiai gird^o, kaip ji naktimis šaukė, trankėsi. 
Negi aš, bet kaimynai pasirūpino, kad ji būtų 
Išgabenta į psichiatrinę ligoninę.

— Nekas neginčija, kad Rudokienė nebuvo 
susirgusi. Dažnam pasitaiko. Bet dabar aiš
kiai jau sveika, jei ją išrašė iš ligoninės.

— Taip, sveika ... Pagyvenk tad tamsta su 
Ja, tada pažinsi.

— Ne būtinai vienam kambaryje reikia 
gyventi, kad žmogų pažintum.

— Keista!...
— O man dar keisčiau. Norėčiau paklausti: 

nuo kada Rudokienė tamstai svetima pasi
darė?

— O kada gi ji man buvo artima?
— Artima ar tolima — nežinau, bet teta
— Teta!?... — beveik suklykė Regina — 

Kokia gi ji man teta? Ir kas tokias nesąmo
nes skleidžia?

— Tamsta pati. Matai, kaip prieš save 
eini!

— Aš?!
— Taip. Argi ne tamsta atvykusi į lagerį 

primygamai prašei mano pirmtakūną: „Mu
dviem tik su teta paskirkite kambarį. Mudvie
jų išskirti negalima.“

— Pagaliau, tai ne tamstos reikalas sekioti 
paskui mane ir nustatinėti mano santykius su 
įvairiais žmonėmis.

Regina vikriai nugalėjo pavojingą posūkį 
Ir griežtai paklausė:

— šiandien aš noriu gauti tikrą ir aišku 
atsakymą: bus man atskiras kambarys ar ne? 
Bu ta pamišėle ilgiau aš negyvensiu!

Inžinieriaus nusistatymo šitas kategoriš
kumas nė maž nepaveikė. Jis dar daugiau 
juokais nuleido.

— Na kaip, tamsta, gausi, jei nėra. Pir-

ninius drabužius ir papuošalus iš metalo, mo
lio ir gintaro.

Ginklų kovai vyras naudojo kitokius gin
klus (svaidyklę).

Senųjų prūsų tikyba buvo paprasta gam
tos tarnyba. Visi daiktai, su kuriais jiems te
ko susidurti, buvo dievybės apsireiškimas. 
Net paskiri gamtos reiškiniai jiems atrodė 
dievybės pasireiškimais. Dievais minimi Per
kūnas, Kurkė, Pykolis ir Patrimpas. Jų šven
tyklos vadinosi Ramove, o dvasiškiai K r i - 
v ė m i s.

Kitas skyrius kalba apie senųjų prūsų at
vertimą į tikėjimą. Ten sakoma: „Prūsų že
mė jau seniai prieš Kristaus gimimą buvo 
žinoma graikams ir romėnams. Graikų ir ro
mėnų pirkliai per Juodąją ir Adrijos jūras 
vežė iš Prūsijos vertingąjį gintarą. Prūsai tik 
labai vėlai pasidarė krikščionimis. Iki pat 13 
amž. pabaigos, kada jau visos kitos tautos 
prie Baltijos huvo priėmusios krikščionybę, 
prūsai dar liko pagonimis. Buvo keli bandy
mai jiems atversti, bet tatai neturėjo pasi
sekimo. Pirmąjį bandymą darė Prahos vy
skupas. Nors jis buvo palankiai sutiktas, lie-

Lenkijos ūkis geležinės 
uždangos paunksnėje

. ......... - ■ Jonas Meškuitis

Susikomplikavusi pokarinės Europos poli
tinė konsteliacija ne tik kad neleidžia šio 
kontinento kraštams susikaupti savo ūkio at
statymo darbe, bet žymia dalimi verčia pa
kelti tą pačią sunkią ūkinės depresijos naštą, 
kurią turėjo nešti agresinio karo išdavoje, bū
nant „ašies" valstybių okupuotomis ar jų sa
telitų vaidmenyje. Šiandieną, geležinės už
dangos paunksnėje, žymi Europos dalis gali 
tik svajoti apie laisvą ūkinių gėrybių pasi
keitimą bendrai pasaulio ir savo krašto nau
dai. „

Išjungus Baltijos kraštus iš Europos ūki
nės struktūros, į Sov. Sąjungos ūkinio mono
polio sferą įžengė Rumunija. Bulgarija, Ven
grija, Jugoslavija, Čekoslovakija, Lenkija ir 
Suomija, neišskiriant Sov. Sąjungos okupa
cinės zonų Austrijoje ir Vokietijoje.

Vienašališkomis prekybos sutartimis ir ka
ro nuostolių reikalavimais Sov. Sąjunga ne 
tik kad perėmė šių kraštų prekybos ir pra
monės kontrolę, bet kartu išjungė galimumus 
ir kitiems kraštams dalyvauti ūkinių gėrybių 
pasikeitime. Maža to. Savo karo nuostolių 
padengimo reikalavimais Italijai ir „sovietiš
ko" masto prekybos sutarties siūlymais Švedi
jai. stengiasi savo plautuvu siekti ir toliau už 
savo dabartinės „ežios“ ribų.

Kalbant apie prekybos sutartis ar karo 
nuostolių reikalavimus, turima galvoje ap
čiuopiami ir realūs duomens, kuriais operuo
jama atitinkamų kraštų ūkinius santykius 
tvarkant ir derinant Tačiau, kalbant apie 
Sov. Sąjungos ūkinius santykius su jos da
bartiniais satelitais, reikia turėti galvoje, kad 
šios ūkinio pobūdžio sutartys niekuo nesiski
ria nuo lygia greta sudarytųjų politinių sutar
čių apie atitinkamų valstybių suvereniteto 
gerbimą, nesikišimą J vidaus reikalus ir pan. 
Tai vis kupletai vieno ir to paties farso.

miausia aš pats mielai pesisklrčiau sau tokį 
kambariuką.

— Tai ne argumentas.
— Kodėl gi ne?
— Juk aš — irgi to pat stono. Koks čia dabar 

malonumas mums trims viengungiams drauge 
gyventi. Ypač, kai mano gyventojai skirtingo 
temperamento ir įvairių palinkimų.

— Et! Tamstos niekas nesupaisys! Tamsta 
toks keistas, kad ir kur nors rūsyje ar palė
pėje galėtum gyventi. Juk tamsta tikrąjį 
savo brolį iš čia pavarei. Vis tvirtinai, kad 
lageris uždarytas ir daugiau vietų nebėra. O 
po to kelios dešimtys naujų gyventojų buvo 
priimta. Gal ir dabar sakysi, kad aš meluoju?

— Ženykis, panele, tat gausi. Jau tada ir 
ponas Rimkūnas negalės atsakyti.

Nelauktai įsiterpė socialinio skyriaus vedė
jas. Jis visą laiką gana smalsiai, sakytum, su 
tam tikru teatrališku susidomėjimu sekė šią 
sceną.

Skaudžiausiai tą įvykį pergyveno Va- 
liauga. Kartais jis atidžiai klausėsi, su užuo
jauta žiūrėjo į Reginą, o kartais taip jam 
suspausdavo širdį ir taip gaila pasidarydavo 
paties savęs, jog viduje šaukte šaukė: „ Gana! 
Gana! Kam visa tai dabar iškyla?"

Pagaliau jis nebeiškentė, pakilo ir pasakė:
— Nenusimink, panele Regina. Dar šian

dien po darbo pasistengsiu pas jumis užeiti. 
Jei taip yra, kaip tamsta tvirtini, būtinai su
tvarkysiu.

Inžinierius Rimkūnas skeptiškai nusišaipė. 
Regina nuoširdžiai, pasėkėdama suprato Va- 
liaugos žodžius.

— Labai dėkui, pone pirmininke. Aš vis*’ 
kai pasitikiu tamstos globa ...

(Bus daugiau)

tuviai nesutiko išsižadėti savo dievų ir vy
skupą nužudė šventame miškelyje. Antrąjį 
mėginimą darė 10 metų vėliau Bruno išQuer- 
furto. Tas taip pat buvo nužudytas 1009 m.

Pagaliau lenkai mėgino ginklų pagalba at
versti Prūsus. Tuo prasidėjo 200 metų karas. 
Lenkai tik retkarčiais sugebėjo iša kovoti pir
menybių iš narsaus priešo. Lietuviai, kovą 
pralaimėję, pasislėpė tankiose giriose. Prūsai 
dažnai puolė priešą jo paties žemėje. Jie net 
sudegino Masovijos kunigaikščio sostinę. Ta
da kunigaikštis Konradas supykęs pasikvietė 
vokiečių ordiną ir pažadėjo jam visas Kulmo 
žemes. Vokiečių ordino meistras, nenorėda
mas tarpti lenkų karaliaus pavald niu, prašė 
kaizerį jam perleisti visas žemetį kurias jis 
užkariaus. Popiežius ordinui leido kviesti ri- 
tierius į kovą prieš pagonis. Tuo laiku kai
zeris ir popiežius laikė pagonių i pgyventas 
žemes nėkieno žemėmis, kurias jis gali per
leisti, kam nori. Tokiu būdu ordini meistras 
pasiuntė 1228 m. Balką su 20 ritierių ir 100 
palydovų į Prūsus.“

Prūsų pavergimas
Ordinas su savo kariuomene ti«s Tonine 

persikėlė per Vyslą ir 1228 m. pradėjo Prūsi
ją užkariauti. Pagonis išjuokė malą ritierių 
būrelį, išgirdę apie jų ketinimus, lačiau or- 

(Pabaiga 0 push)

Kokiais apetitais ir kokiais meti dais va
dovaujasi Sov. Sąjungos ūkio po U tiki jos da
bartinio veikimo orbita, būdinga sb:bint šio 
karo laimėtojų sąjungininkės ir pimisios šio 
karo aukos — Lenkijos pavyzdį.

Jau Jaltos konferencijos metu dldiiųjų są
jungininkų buvo principe sutarta dėl pokari
nės Lenkijos sienų. Tat, jei karo algoje, eida
mi iki Bugo, rusai galėjo šeimininkauti, kaip 
savam krašte, tai ne tik centrinėje Lenkijoje, 
bet vakarinėje dalyje Rytprūsių, Pomerani
joje iki Oderio ir Silezijoje, atrodo, p-ivalėjo, 
normaliai protaujant, žinoti, jog tad jau są
jungininko teritorija. Tuo labiau, kad Liubli
no marionetės ir Maskvos dirigentai d r tiks
liau už kitus Jaltos partnerius buvo i usitarę 
dėl būsimų pokarinės Lenkijos sienų. Tačiau 
visa tai nekliudė rusams J t. v. naujai pri
jungtas Lenkijos šėmės žiūrėti ir tolti u kaip 
į Vokietijos teritoriją ir joje pesilikud turtą 
laikyti kario grobiu. Tuo būdu tik % dabar
tinės Lenkijos teritorijos liko ūkiškai mažiau 
sukrėstos.

Turint galvoje žymius teritorinius pasikei
timus, aišku, dabartinė Varšuvos vyriausybė 
privalėjo patiekti tautai U» pakeitianų fll:ln| ir 
politini balansų, Mvedant tok| laime jlmi; Bal
do, kuris atitiktų „išvaduotojams“ reiškiamus 
padėkos jausmus. Ypačiai, kai menamieji lai
mėjimai priskiriami vien Sov. Sąjungos drau
giškumo sąskaitai. Tačiau Jau pinotieji atvy
kę J tas buv. Vokietijos sritis miestų ir kūmų 
naujakūrial pradėjo abejoti to balanso rea
lumu.

Tiesa, Elbingo, Dancigo, Gdynės, Btolp- 
muendės, Kolbergo ir Stetino uostai, aukštai 
pastatytas Rytprūsių, Pomeranijos ir Silezi
jos žemės ūkis, pagaliau Silezijos anglies ir 
geležies rūdos kasyklos ir pramonė, — visa tai 
tikrumoje tektų priimti Ifcimėjlmų sąskaiton, 
jei bent dalimi tai būtų gauta tokioje būklėje, 
kokia buvo vokiečių palikta ir jei lenkų ad
ministracija galėtų tais turtais savo nuožiūra 
disponuoti.

Tačiau, toli gražu, lenkų administracija, 
kad ir netvirtai įstačius! koją į tas sritis, pir
mučiausia pateko rusų karo komendantų ži
nion ir turėjo nuleistomis rankomis žiūrėti, 
kaip uostuose Išmontuojami keltuvai ir kiti 
brangūs įrengimai, tuštinami vokiečių palikti 
sandėliai. Mietuose išmontuojamos fabrikų 
mašinos, pradedant sudėtingiausiomis ir bai
giant lentpiūvėmis ir malūnų diržais, nekal
bant Jau apie butų įrengimus, radijo aparėtus 
ir 1.1. J miestus atsikėlę lenkų aaujakflriai 
niekur neberado net langų užuolaidų.

Kaimuose jokio gyvulio, gi jei kur Ir buvo 
užsilikęs, visi buvo varomi į rusų kariuome
nės užimtus dvarus, iš kur vėliau katinenimis 
ėjo J rytus, o dalis paliekama kariuomenės 
maitinimo reikalams. Didesnioji Rytprt.sių, 
Pomeranijos ir Silezijos dvarų dalis dar šian
dien yra rusų kariuomenės rankose, žemės 
ūkio mašinos, kurių dar nesuspėta savo klikų 
išvežti, trūnyja suverstos geležinkelių stočių 
peronuose.

Silezijos anglis nuo pat pirmųjų dienų be 
jokios atodairos ėjo išimtinai J rytus, gi stam
bioji pramonė, ypač tekstilės, buvo palikta, 
kadangi žaliavų atsargos galėjo būti vietoje 
panaudotos kariuomenės apmundiravimo rei
kalams.

Gerai išvystytas Pomeranijos ir Silezijos 
geležinkelių tinklas egzistuoja, bet tik pagrin
dinėse linijose, gi kur buvo dvigubi bėgiai ir 
visos šalutinės linijos, matyti tik iš ID.usių 
pylimų ir stulpų.

Visa tai, mums bent, nekeltų didesnis nu
sistebėjimo, jei ne rusų pasielgimas, po viso 
to, kas čia buvo padaryta, sudaryti su laikais 
sutartį, jog naujai prijungtose Lenkijos srl-

Kiek žmonių neteko 
valstybės karo metu?

(Pasaulio spaudos aktualijos)
Londone prieš pusantrų metų įsikūręs tarp

tautinis Komitetas Europos klausimų studi
joms, kurio narių tarpe yra lordas Vansittart 
ir Sir William Beveridge, buvo atlikęs tyri
mus apie karo padarytą įtaką į demografinę 
(gyventojų skaičiaus judėjimo) įvairių Euro
pos kraštų evoliuciją. Šių tyrimų daviniai 
paskelbti Šveicarijoje einančiame dienraštyje 
„Ncue Zuercher Zeitung". Čia mes pateiksi
me savo skaitytojams kai kurias esmingesnes 
šio straipsnio vietas.

Vienas šių tyrimų tikslų buvo patirti, ko
kiame laipsnyje nacionalsocialistų vadovai 
sugebėjo pritaikinti savo rasės pagerinimo 
planą ir gimimų skaičiaus Vokietijoje padi
dinimą. Šia kryptimi vokiečių panaudotos 
priemonės yra žinomos — jas galima suvesti 
į šūkį: „Vaikai Fuehreriui“. Šios politikos iš
dava buvo ta, kad nuo 1933 ligi 1939 m. įvyko 
800.000 santuokų daugiau, kaip per tokį pat 
laikotarpį ankstyvesniais metais. Šių santuo
kų skaičiaus padidėjimas pakėlė ir gimimų 
skaičių — per tą patį laikotarpį jis pasiekė 
1.566.000.

1939 m. paskelbus karą vokiečių įstaigos 
ėmėsi naujų priemonių, norėdamos išvengti 
gimimų skaičiaus kritimo: leidimas tuoktis 
kareiviams, sutuokimas dideliam nuotoly, įvai
rios kitos lengvatos. Nors visuose sąjunginin
kų kraštuose moterys dirbo'įmonėse, tačiau 
vokietės per pirmuosius karo metus buvo nuo 
darbo atleistos — jas įmonėse pakeitė vis di
dėjąs užsieniečių darbininkų skaičius. Ir šios 
priemonės atnešė vaisių — kai pirmojo di
džiojo karo metu gimimų skaičius buvo nu
kritęs ligi maždaug 3 milijonų, tai nuo 1940 
ligi 1943 m. jis nukrito vos 761.000.

Bendrai imant, vokiečių civilinių gyven
tojų nuostoliai nėra reliatyviai dideli. Didieji 
vokiečių miestai iš dalies buvo evakuoti, gi 
pasyvinės gynybos priemonės buvo ypač sėk
mingos. Pvz., Hamburge būta 158 slėptuvių 
ir didžiausioje jų galėjo tilpti 60.000 asmenų. 
Kalvos ties Kasseliu išraižtos didžiuliais tu
neliais — slėptuvėmis. Essene gyventojai nuo 
bombų slėpėsi kasyklose. Kad suklaidintų są
jungininkų lėktuvus, vokiečiai buvo pastatę 
ne tik dirbtines kasyklas, bet ir dirbtinius' 
miestus. Ypač gerai vokiečiams pavyko dirb
tinės Krupo įmonės Essene. 1943 m. per pir
mąjį bombardavimą į šias netikras įmones 
nukrito 64% sprogstamųjų ir 74°.'b padegamų
jų bombų. «

Ištirta, kad nuo bombardavimų apytikriai 
yra žuvę 350.000 vokiečių civilinių gyventojų, 
jų tarpe: Hamburge — 48.000, Berlyne — 
>5.000, Drezdene 12.000, Essene — 7.000.

Vokiečių armijos nuostoliai, pirmojo karo 
metu pasiekę 1.800.000 vyrų, per šį karą pa
kilo ligi 3 milijonų, jų- tarpe pusę visų žuvu
sių tenka priskirti rytų frontui.

Mirimų skaičius Vokietijoje nebuvo ypa
tingai padidėjęs — čia turėjo įtakos ir tai, 
kad ligi 1944 m. maisto normos buvo beveik 
pakankamo dydžio. 1945 m. pabaigoje, pagal 
Kontrolės Komisijų apskaičiavimus, Vokieti
joje dar buvo 65 milijonai gyventojų. Čia rei
kia dar pridurti gyventojus iš Vokietijos ne
tektų rytinių sričių ir vokiečių mažumas iš 
Balkanų kraštų — jie siekia 7 milijonus žmo
nių. Taigi, karo veiksmams pasibaigus Vo
kietijoje buvo 72.000.000 gyventojų, tuo tarpu 
kai 1933 m. Reiche gyventojų būta tik 67 mi
lijonai. Išeina, kad gyventojų skaičius Vokie
tijoje pakilo penkiais milijonams karo belai
svių. Visos jaunų vyrų kartos išnykimą karo 
metu turėtų pasekti žymus gimimų skaičiaus 
mažėjimas ir neatrodo, kad per ateinančius 
kelerius metus šis skaičius galėtų padidėti.

Pagal atliktus tyrimus nustatyta, kiek ku
ris kraštas šio karo metu patyrė nuostolių 
žmonėmis. Taigi, Vokietija neteko 3 milijonų 
su puse visų savo gyventojų skaičiaus prieš 
karą, t. y., 5%. Iš kitos pusės, sąjungininkų 
kraštų civilinių gyventojų ir karių nuostoliai 
savo visumoje yra apskaičiuojami maždaug 
15 milijonų žmonių. Iš visų kraštų didžiausią 
kraujo auką yra atidavusi Lenkija, kuri iš 
viso neteko 13,6% visų savo gyventojų. To
liau iš eilės seka: Jugoslavija — 10,5%, Grai
kija — 6,8%, Sovietų Sąjunga — 3,7%. Jau 
mažesni, reliatyviai imant, kitų kraštų žmo
nėmis patirti nuostoliai, būtent: Olandija — 
2,2%, Prancūzija — 2%, Belgija — 1,5% ir 
Čekoslovakija — 1,25%. Vienintelis Europos 
sąjungininkas, kurio teritorija nebuvo vokie
čių užimta — D. Britanija šio karo metu ne
teko 61.800 civilinių gyventojų ir 300.000 ka
rių.

Bet kada gi bus apskaičiuoti žmonių nuo
stoliai tuose kraštuose, apie kuriuos Šiandien 
viešai šnekėti vengiama? Diplomaticus 

tyse paliktas vokiečių turtas rusų nelaikomas 
karo grobiu ir paliekamas Lenkijai Jai pri
klausančiu karo nuostolių atlyginimo sąskai
ton.

Tačiau ir tąja „sutartim“ rusai, toli gražu, 
nepadėjo taško ant i. Kaip jau buvo minėta, 
jie ir toliau šeimininkauja dvaruose, pieni
nėse, malūnuose, spirito varyklose. Keliau
jant Pomeranija, vietomis susidaro įspūdis, 
jog esi kur Baltgudijoje. Daugelis pramonės 
įmonių miestuose, atitvertų aukšta tvora ir

(Pabaiga 7 pusk)
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* kultūrinis GYVENIMAS m
A. A. Jonas Vanagaitis kovoje prieš carą

Mūsų didieji kovotojai ir tautinės sąmonės 
žadintojai metai iš metų vis išsiskiria iš gy
vųjų tarpo. Štai rugsėjo 9 d. Kassel-Matten- 
berg lietuvių stovykloje mirė žymus Lietuvos 
vyras Jonas Vanagaitis. Tiesa, Jonas Vana
gaitis yra gimęs ir augęs Maž. Lietuvoj ir di
džiausią savo kovos už Lietuvą laikotarpį ve
dęs iš Mažosios Lietuvos, gal dėl to apie jo 
nuveiktus darbus mūsų tautos labui Didžiosios 
Lietuvos visuomenė nepilną vaizdą yra susi
dariusi. Jonas Vanagaitis buvo vienas iš tų, 
kurie tesirūpino daugiausia tik tautos ateiti
mi, buvo kuklus ir mažai reklamavosi, gal čia 
ir bus antroji priežastis dėl ko ypač Didž. Lie
tuvos visuomenė neturi pilnų žinių jo atliktos 
darbuotės įvertinime. Apie Joną Vanagaitį, 
kaip Maž. Lietuvos veikėją jau yra šen bei 
ten plačiau rašyta ir daug kas gali net prisi
minti iš nepriklausomo gyvenimo laikotarpio 
tačiau jo mirties proga norėčiau bent trumpai 
žvilgterėti jo atliktus darbus Didžiajai Lietu
vai, ypač anais atgimimo laikais, kovoje su 
caru.

Nors Jonas Vanagaitis visą laiką lygiai 
vienodai sielojasi ir džiaugiasi tiek Maž. Lie
tuvos tiek Didž. Lietuvos i elaimėmis ir lai
mėjimais, tačiau ypač ryškiai ir aktyviai jis 
įsijungia į Didž. Lietuvos veikėjų eiles kovoje 
prieš carą 1904-1905 mėtais. Tuo metu kaip 
tik visoje Rusijoje išsilieja revoliucinis judė
jimas, kuriame Jonas Vanagaitis Didžiojoj 
Lietuvoj suvaidina svarbią rolę. Pr. Klimaitis 
taip apibūdina Joną Vanagaitį šiame revoliu
ciniame judėjime: „Atsimenant, kad šis jau
nas ir energingas vyras (supr. Vanagaitis, aut) 
1905 m. ne tik gabeno į Didž. Lietuvą revoliu
cinę literatūrą, ginklus ir amuniciją, bet ir 
asmeniškai dalyvavo ginkluotuose susirėmi
muose su rusais — taigi jis buvo drąsus ir 
įgudęs revoliucininkas...“ (Kovos Keliais 88 
psL, mano pabraukta) Kokiu plačiu mastu Jo
nas Vanagaitis tiekdavo ginklus kovai prieš 
carą matosi iš jo pačio žodžių: „Revoliucijai 
įsisiūbavus, teko apsiimti ir ginklų tiekirflas, 
— pradžioje tik revolverių, o vėliau ir šautu
vų. Paklausa buvo didelė, ir gana greitai Til
žės krautuvininkai nepa ėsdavo mano užsa
kymų patenkinti. Teko kreiptis į Karaliaučių 
Ir Berlyną ir, pagaliau, net į Belgiją“ (Kov. 
Kel. 142 psl.). Visa tai buvo ne tik sunkus 
darbas, bet ir didelė rizika, nes tuomet caro 
„zemskiai“ bendradarbiavo su vokiečių „žan
darais“ ir visi lietuvių veikėjai ypač 1905 me
tų revoliucijonieriai buvo vokiečių budriai se
kami ir persekiojami. Kad Jonas Vanagaitis 
daug turėjo dėl to nukentėti matosi iš jo pa
čio žodžių: „Paskui buvo padaryta krata ma
no bute ir visose patalpose. Viename kam
baryje buvo sustatyta 10 šveicariškų karo 
šautuvų, o stalčiuje buvo padėta dar 15 Brau
ningo sistemos revolverių. Šautuvus policija 
radę, bet laimingu būdu pamiršo apžiūrėti 
stalčių... Krata tęsėsi 6 valandas ir policija 
paėmė apie 20 centnerių revoliucinės litera
tūros lietuvių, latvių ir rusų kalbomis.“ (Ko
vos Keliais 145 psL, mano pabr.).

Jonas Vanagaitis nesitenkina vien ginklų 
ir literatūros siuntimu į Didž. Lietuvą. Jis 
susitaria su Kapsuku-Mickevičium, kuris tuo 
metu dar nebuvo subolševikėjęs, ir išleidžia 
janimui laikraštį „Draugą", kurio pagalba J. 
Vanagaitis ir veda didelę revoliucinę kovą 
prieš carą. „Draugo“ turinys ir siekimai Jono 
Vanagaičio žodžiais buvo: „Draugo turinys su 
kiekvienu numeriu darėsi vis revoliucinges- 
nis. Jame atvirai buvo kurstoma sukilti ir 
pašalinti caro valdžią“ (K. K. 142 psl., mano 
pabr.).

Būdamas vienas iš didžiausių ginklų ir 
slaptosios literatūros prieš carą tiekėjas, Jonas 
Vanagaitis, be abejo, buvo rusų žinomas ir 
laukiamas suimti. Nežiūrint tokio pavojaus 
pats Jonas Vanagaitis dažnai pereina į 'Di
džiąją Lietuvą su ginklais ir slapta literatūra, 
kad ją išplatintų revoliucijonierių tarpe. Jo 
buvo išvažinėta ne tik Vokietijos pasienyje 
esantieji miestai, bet jis buvo dažnas svečias 
Kaune ir Vilniuje ir dargi vis ne tuščias. Sį 
darbą bedirbdamas jis užmezga ryšį su visais 
ano meto žymiaisiais lietuvių veikėjais.

Kiek Jonas Vanagaitis buvo drąsus ir at
sidavęs revoliucijonierius, matosi iš to, kad 
jis, nors ir buvo rusų ieškomas, atvykęs į Lie
tuvą nevengdavo net viešai pasirodyti ir va
ryti agitaciją susirinkimuose prieš carą. Pats 
J. Vanagaitis apie savo revoliucinę veiklą 1905 
mt. Kaune taip rašo: „Sutartą dieną ir valan
dą nuvykome visi (Kapsukas ir dar keli asme
nys J.PK.) į Tilmanso fabriką ... Vienas mū
sų pasitikime dalyvavęs darbininkas garsiai 
sušvilpė. Bematant sustojo ūžusios mašinos. 
Fabrikas tarytum apmirė. Minėtas darbinin
kas nusivedė mane į gana didelę patalpą fa
brike, kur buvo susirinkęs koks 100 darbinin
kų. Man buvo priritinta statinė, ant kurios 
pasilipęs turėjau kalbėti... Kursčiau prieš 
despotiškąją caro valdžią ... Pabaigiau kalbą 
... šūkiu — šalin caro valdžią ... Iš Tilmanso 
fabriko, lydimi patikimųjų darbininkų būre
lio, nuvykome į kitą stambią įmonę — Smito 
fabriką. Čia tas pats priėmimas ... Taip dar
bavomės Kaune kelias savaites...“ (Kovos 
KeL 147 psL)

Jonas Vanagaitis buvo plačios orientacijos 
politinis veikėjas, dėl to jis gerai suprato, kad 
carui nuversti reikalinga visų pavergtųjų tau
tų bendros sutelktinės jėgos. Tam reikalui jis 
daug darbuojasi ir padeda rusų, latvių ir kitų 
tautų revoliucionieriams. Žymusis rusų dar
bininkų revoliucionierius Gaponas priverčia
mas bėgti iš Rusijos ir kaip tik jam pirmąją 
globą ir pagalbą suteikia Jonas Vanagaitis. 
Toliau Vanagaitis dideliais kiekiais gabena iš- 
Šveicarijos slaptą literatūrą ir ginklus rusų 
ir latvių kovotojams prieš caro jungą. Jis su 
visais, kokios jie būtų tautybės ir pasaulėžiū
ros, eina į darbą, jei tik tas darbas tarnauja 
lietuvių tautos interesams.

Taigi, Jonas Vanagaitis yra vienas iš Ma
žosios Lietuvos lietuvių, kuris bene tampriau
siai buvo suaugęs su Didžiąja Lietuva tiek sa
vo idėjinėm pažiūrom, tiek ir ilgu ir sunkiu 
darbu už Lietuvos laisvę.' Visai suprantama 
kad 1923 metais, Klaipėdos kraštui prisijun
gus prie Lietuvos, visų sukilėlių Jonas Vana
gaitis yra skiriamas kaip pirmasis oficialus 
atstovas prie Lietuvos vyriausybės. Šiuo žy
giu buvo įgyvendintos senos didžiojo kovoto
jo svajonės apie tautos laisvę ir Mažosios ir 
Didžiosios Lietuvos amžiną sujungimą.

Ir po Klaipėdos krašto prisijungimo Jonas 
• Vanagaitis nelieka toliau pasyvus. Jis yra 
: aktyvus ne tik Mažosios Lietuvos politiniame 
ir visuomeniniame darbe, bet jis ir toliau tę
sia savo darbą numatytiems tikslams įgyven
dinti — Mažąją Lietuvą kiek galima tampriau 
su Didžiąja Lietuva sujungti. Iškilęs antrasis 
pasaulinis karas viską apvertė aukštyn kojom 
ir Jono Vanagaičio gyvybės siūlas nutrūko, 
nesulaukus patekant laisvės saulės Lietuvos 
žemėje.

Siame straipsnyje nebuvo įmanoma išsa
miai patiekti skaitytojams visą velionies veik
lą kovoje su caru, tačiau tai kiekvienas sup
ras, kad tai nėra įmanoma straipsnio apimty. 
Reikia tikėtis, kad apie Joną Vanagaitį kada 
nors pasirodys tam reikalui skirta knyga, kuri 
duos pilną šio didelio tautos darbininko, re- 
vollucijonieriaus ir kovotojo gyvenimo vaizdą.

J. P. Kedys

1905 mt įsisiūbavusi lietuvių tauta žengia 
pirmą žingsnį į Nepriklausomybę, sušaukda
ma Didįjį Vilniaus Seimą. Mažosios Lietuvos 
veikėjai mato didelę reikšmę šio seimo visai 
lietuvių tautai, deja, daugelis bijosi rizikos, 
dėl savo ’ laisvės, nukeliauti į tolimąjį Vil
nių... Štai ir šiuo momentu Jonas Vanagai
tis nesudvejoja. Apie Maž. Lietuvos atstova
vimą Did. Vilniaus Seime Vanagaitis sako: 
„Kai niekas daugiau nesutiko Maž. Lietuvos 
atstovauti, ryžausi aš pasiimti tas pareigas ir 
1905 m? gruodžio 4 d. anksti rytą nuvykau į 
Vilnių... Seime buvo daug ginčytasi įvairių

Užgęsę žiburiai "
Dar vienas kapas išdygo 
svetimoj žemėj ...

Iš laikraščio kronikos.
Ak, ne vieną dar prieš dieną 
Naktis žiburį užpus — 
Dar ne vieną, dar ne \ieną 
Šauks likimas į kapus.

Bus čia liūdna, bus čia ilgu —
Slėgs čia žemė svetima. 
Ir pravirks prie kapo smilga 
Tyliai vėjo supama.

Ilgesy kasnakt sapnuosis 
šviesus kelias į namus — 
Tėvo sodas, klevas, uosis 
Ir upelis neramus.

Rods, iš miego paukščiai kelias —
Visas kraštas tuoj atbus,
O aplinkui žalias, žalias
Tas pasaulis nuostabus!

Rodos, broliai dalgius plaka, 
Jų daina per girią gaus —■ 
Plis aidai, kur siekia akys — 
Kils lig mėlyno dangaus.

Bet jų akys baisiai žiba,
O veiduose dargana — .
Saukia kloniai ir sodybos.
Beržas šaukia — jau gaaa!...

Klega upės, ūžia girios — 
Aidi šauksmas per gelmes: 
— Mūs tėvai už laisvę mirė - 
Mirt mokėsime ir mes! —•

Ir kai dings tie sapno burtai — 
Slėgs vėl žemė svetima, 
O melsvoj padangėj kur tai 
Gęs žvaigždutė krisdama...

Jonas Rackaitis

Buv. Bad Segeburgo meninkai 
apsigyveno Blomberge

Buv. Bad Segeburgo Lietuvių Meni- 
i ninku Trupė atkelta apsigyveno naujoje vie- 
I toje, būtent: (21a) Blomberg/Lippc — netoli 
i Detmoldo. Jos sudėtis: dainininkai — Alė 
; Kalvaitytė, Izabelė Blauzdžiūnaitė-Motekai- 
tienė ir Petras Kovelis. Baleto solistai — 
Tatjana Babuškinaitė ir Simas Velbasis; kom- 
pozitorius-pianistas — Vladas Jakubėnas; tru
pės vadovas — Jonas Vasiliauskas. Adresas 
— per Lietuvių Stovyklos Raštinę Blomberge. 
Pakvietimai koncertuoti į kitas zonas siųstini 
drauge su oficialaus pobūdžio raštu anglų 
kalba, paminint visus kviečiamuosius trupės 
dalyvius; jei galima, tai iš vietinės UNRRA-os 
vadovybės ar Gerbūvio skyriaus.

įvairiausiais klausimais, Kazlais atrodė, kad 
seimas suirs ir turės išsiskirstyti nieko neau- 
taręs. Tačiau, kai seimo pirmininkas d-ras 
Basanavičius paskelbė, kad kalbės Maž. Lie
tuvos atstovas, posėdžio dalyviai tarytum ap
mirė. Salę apėmė tyla ir rimtis. Man pasi
rodžius tribūnoj, pasigirdo trenksmingi plo
jimai. ... aš kviečiau seimo dalyvius prie su
siklausymo ir vienybės, ragindamas atidėti 
ateičiai visas partines rietenas ir nesutikimus 
... Graudenau įrodinėdamas, kad toki nesuti
kimai duoda galimybę valdžiai atsigriebti ir 
nuslopinti revoliuciją. Įrodinėjau, kad caro 
valdžią Ir jos padarinius reikia išrauti su šak
nimis ir tuomet imtis kurti šviesesnę Lietuvos 
ateitį.“ (K. K. 147 psL, mano pabr.). Štai čia 
suminėtų faktų pilnai pakanka prisiminti, ko
kią svarbią rolę lošė Jonas Vanagaitis revo
liucijos metu kovoje prieš carą.

Tačiau Jonas Vanagaitis ne tik revoliuci
jos metu, bet ir kiekvienu metu kiekviename 
reikale stoja už Didž. Lietuvą ir atkakliai gi
na jos reikalus. Dar 1900 metais, kai Pary
žiuje buvo ruošiama pasaulinė paroda velio
nis yra nemaža pasidarbavęs, kad šioje paro
doje lietuviškasis skyrius atitinkamai repre
zentuotų lietuvių tautą. Nors Maž. Lietuvoje 
lenkų klausimas buvo visai neaktualus, ta
čiau ir šią opią problemą daug kartų ypač 
spaudoje Vanagaitis yra kėlęs aiškinęs ir lie
tuvius nuo lenkų užpuldinėjimų ir pavergimo 
užmačių gyvenęs. Čia ir šiandien yra prisi
mintini Jogo . Vanagaičio žodžiai pasakyti 
Klaipėdos krašto’prisijungimo prie Didž. Lie
tuvos proga: „ar gyvensiu, ar mirsiu, bet 
drauge, nei lenkas, nei vokietis mūs neval
dys! ...“ (Kovos Kel. 218 psl.).

Velionis buvo taip tampriai susirišęs su 
Didžiosios Lietuvos kovotojais, kad jis į kiek
vieną iškilusį klausimą stengėsi atsakyti, kiek
vieną caro spaudimą numatė savo broliams 
anoje pusėje sienos palengvinti, kiekvienai 
priešo užgaidai užbėgti už akių. Jo vedama 
politika derinasi daugeliu atveju su Didž. Liet 
vedama linija, kurią Pranas Klimaitis taip 
apibūdina: „„Birutės“ (Vanagaičio leidž. laik
raščio) žodžiuose nesunku bus nugirsti tą patį 
balsą ir tas pačias mintis, kurias anais laikais 
Vilniuje skelbė Antanas Smetona, kun. Tu
mas ir kiti didieji mūsų patriotai. Tarp Vil
niaus ir Tilžės, klek ši tuomet buvo atstovau
jama „Birutės“, nerasime jokio skirtumo.“ 
(Kov. KeL 9D psL, mano pabr.)

Namų ruošos mokymo 
reikalu

Kiek teko patirti daugelyje mūsų gimnazijų 
ir vidur, mokyklų praėjusiuose mokslo me
tuose nebuvo dėstomas namų ūkio mokslas. 
Tai buvo pirmieji ištrėmime, sunkūs neįpra
stose sąlygose mokslo metai. Buvo dėstoma 
svarbiausieji bendro lavinimo daly kak Bet 
antraisiais mokslo metais, mokymo sąlygoms 
šiek tiek pagerėjus bent vadovėlių atžvilgiu, 
mūsų mokyklų programas, atrodo, galima ir 
reikalinga papildyti tais dalykais, kurie jau 
buvo dėstomi nepriklausomos Lietuvos lai
kais. Ne visur ketinama ir šiemet namų ūkio 
mokslą į mokyklų programas įvesti. Kodėl 
taip? Gal kas galyvoja, kad dabar, gyvenant 
mums tokiose keistose apystovose, toks mok
slas nereikalingas, nepritaikomas, nes mūsų 
gyvenimo pagerinimas ne nuo mūsų pareina. 
Valgom, tai ką duoda, skalbtam, kaip sąlygos 
leidžia — ir viskas.

O vis dėlto ir dabar visos moterys turi la
bai daug darbo ir tas darbas susideda iš tų 
smulkių ruošos darbelių, kuriuos visoms pra
vartu mokėti. Namų ūkis, kaip ir kur mes 
begyventume — ištaigingame bute ar sto
vyklos užsitvertame kampelyje, visur jis ke
liauja kartu, visada reikia pasigaminti maisto, 
išsiskalbti, pasiūti, nunerti ir Lt. Bet gi mes 
gyvename ateitimi, ruošiame jaunąją kartą 
milžiniškiem atsikuriančios Lietuvos darbams. 
Taigi ateičiai tikros lietuvės ir kompetentin
gos šeimininkės bus labai reikalingos.

Laikraščiuose Š.V-bos buvo skatinta šiais 
mokslo metais ir iš viso kreipti didesnį dė
mesį į amatų mokymą. Mokėti virti, kepti, 
skalbti, serviruoti, megzti, t y„ mokėti amato. 
Taigi, tų amatų mokėjimas ne vienai ateityje \ 
gali būti naudingas kaip pragyvenimo šaltinis.

Ir stovykliniam gyvenime šeimininkavimo 
mene nusimanančių dažnai prisireikia. Sto
vyklose ruošiama įvairaus pobūdžio vaišių. 
Jei suaugusių gerų kulinarių yra, tai pasigen
dama serviruoto jų. Tokiais atvejais dirba 
mokančios, o jaunosios mergaitės taip ir ne
turi progos pasimokyti.

Vaišės — reprezentacinė dalis. Kaip vaišės 
vyksta, stebi savi žmonės, o svarbiausia kvie
stiniai svečiai.- Mus puikiai reprezentuoja an
sambliai, paskiri vokalistai, instrumentalistai 
ir kt scenos menininkai. Nėra reikalo pasi
rodyti nemokšomis ar kokiais atsilikėliais ir 
Vaišių ruošimo mene.

Namų ruošos dalykų dėstymas duos progos 
mergaitėms priminti mieloj tėviškėj paliktus 
namus, žaliuojančius darželius, seklyčias, lie
tuviškas vaišes, būdingus valgius, lelijomis 
kaišytus žiurstus ir t. L Ne visos viso to iš- • 
moksta savo šeimose.

Dėl reikalingumo mergaites mokyti namų 
ruošos daug kalbėti netenka, nes tas reikalas 
visiems genėtinai aiškus. Namų ruošos daly
kai turėtų būti dėstomi vidurinėse mokyklose, 
rankų darbeliai pradžios mokyklose ir, be to, 
steigtini stovyklose specialūs namų ruošos 
kursai B. S.

JAV spauda užkariauja pasaulį
Karo metu amerikiečių spaudos ekspansi

ja pasaulyje pasiekė rekordą. Pirmoje eilėje 
JAV įstaigoms rūpėjo savo kariams, išblašky
tiems įvairiausiuose Europos, Afrikos, Azijos 
ir T. Rytų frontuose, suteikti informaciją Ir 
drauge jiems sudaryti malonių poilsio valan
dų, beskaitant spaudą gimtąja kalba. Tie JAV 
leidžiami žurnalai buvo mažo formato ir jie 
turėjo mažiau puslapių už pagrindinius leidi
nius, kuriuos skaitydavo JAV gyventojai. Jie 
buvo spausdinami ant plopo popieriaus ir 
juose nerasdavai jokių skelbimų. Tačiau šie 
JAV kariams leisti žurnalai ir įvairūs piaga- 
zinai pasklido ir vietos gyventojų tarpe ir tu
rėjo visai neblogą pasisekimą. Tai pastebi 
JAV leidyklų vadovai ir jie, dar karui tebe
vykstant, sudaro vad. „world circulation" pla
nus, atseit, sumano savo leidinius paskleisti 
plačiau po pasaulį. Tie planai šiandien iš da
lies jau įvykdyti. Apie šį JAV „spaudos im
perializmą“ kiek žinių suteikia Ziuricho dien
raštis „Die Tat“.

Iš visų JAV žurnalų ir magazinų, paplitu
sių Europoje ir duodančių teisę kalbėti apie 
šios rūšies imperializmą, labiausiai žinomas 
yra „Reader’s Digest“. Sis mėnsinis leidinys, 
JAV pasiekęs imponuojantį 4 milijonų tiražą, 
savo ekspansijos programą pradėjo vykdyti 
1938 m. D. Britanijoje įkurtas laikraščio sky
rius — dabar leidžiama anglų laida (311.000 
egz. tiražo). 1940 m. pavyko peržengti kalbi
nes sienas: neblogą pasisekimą įgijo ispaniš
koji „Reader's Digest“ laida, skirta Pietų Ame
rikos kraštams. Ji pasirodo pavadinimu ,.Se- 
lecclones“ ir toli pralenkė kitų žurnalų tira
žus (711.000 egz. 1944 m.). Toliau pasirodo por
tugalų laida Brazilijai, švedų (270.000 egz.), 
danų ir suomių. Arabiškoji laida, 1943 m. tu
rėjusi 60.000 egz. tiražą, šiandien jau pasiekė 
200.000. Šią vasarą Tokio išėjo jau japonų 
laida.

Leidėjo Lucce, šūkio „XX amžius — ame
rikiečių amžius“ autoriaus, organas „Time“ 
ligšiol anglų kalba pasirodo 10 įvairių kraštų.

Nuo rugpiūčio mėn. iliustruotas mėnesinis 
„Life" žurnalas leidžia specialią laidą, — „Life 
international", — kuri tuo pačiu metu pasi
rodo net 70 kraštų. Dabar kalbama, kad šie
du magazinai netrukus išeisią dar kitomis kal
bomis, projektuojamos ir vokiečių laidos. „Li
fe" dabar jau nebesiunčia, kaip karo metu, 
anapus vandenyno mikroskopiškas savo lai
das — dabar jis siunčia lengvutes matricas 
savo skyriams užsieny ir čia žurnalas pasirodo 
20 vai. vėliau už originalinę laidą.

„Collins Magazine" dabar ruošiasi leisti 
tarptautinį magaziną 10 kalbomis. Jau suda
rytos sutartys prancūzų, danų, švedų ir olan
dų laidoms. „Free World" jau turi 7 laidas, 
„True Story“ rengia ispaniškąją laidą. „Inter- 
nationel Digest" rugsėjo mėn. išleido švedų 
laidą ir numato itališkąją.

Žinoma, amerikiečių leidėjų ekspansijos 
programa užsienio rinkose susiduria su vis 
didėjančiu pasipriešinimu. Anglijoje leidėjai 
jau energingai yra protestavę prieš JAV kon
kurenciją ir pareikalavę specialių patvarky
mų užsienių spaudos importui. Rio de Janei
ro vietos leidėjai konstatavę, kad „Rider’s Di
gest" portugalų laidai pasirodžius, jų leidinių 
kainos pakilo nuo 30 ligi 40*/«.

Iš kitos vėl pusės JAV magazinai susiduria 
su sunkumais politinėje srityje. Per pastaruo
sius mėnesius „Life“ ir „Reader’s Digest“ yra 
pavarę propagandą, reikalaudami aiškios lai
kysenos prieš ekspansinius sovietų planus. 
Šie žurnalai jau smarkiai buvo užpulti kai
riųjų partijų. JAV net nurodoma, kad JAV 
mėnraščių ofenzyva esanti įžanga į ekonomi
nę ar net karinę ofenzyvą.

Tenka dar čia pastebėti, kad šios vasaros 
pabaigoje ir JAV zonoje Vokietijoje pradėta 
platinti JAV spauda, leidžiant ją įsigyti ir 
vokiečiams. Platinama „Reader’s Digest“, 
„Time“, dienraštis „New York Times“ ir kt. 
Nepasakytume, kad šioji spauda nekeltų susi
domėjimo ir kad jos būtų per daug.

V. Rim.
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Ryškiosios asmenybės
Paul Henri Charles S p a a k
1899 metais Bruxelio teatro kilmingojo di

rektoriaus šeima susilaukė trečiojo įpėdinio. 
Jam davė trigubą vardą ir palaimino meno 
karjerai taip, kaip buvo palaiminę jo du bro
lius pirmtakūnus: vienas tapęs literatu, antra
sis — režisoriumi ir vaidintoju. Mažojo Pau
liuko motina slaptai betgi geidė, kad jos nau
jasis atneštinis būtų ministeris ... Toji mintis 
jai atsirado neatsitiktinai; ji buvo sukelta jos 
brolio Jeanson, kurs tuo metu jau buvo užė
męs teisingumo ministerio kėdę ir kurs vėliau 
apmokėjo savo karjerą Buchenwaldo koncen
tracijos stovykloje mirtimi neaiškiose aplin
kybėse, panašiose, kaip ir visos tos garsingo
sios vietovės aukos... Gal motinos valia ir 
buvo tas variklis, kurs anksti pažadino poli
tinį jausmą Spaako gyvenime. Prisiminęs sa
vo senelį iš motinos pusės, Spaak nutarė pa
sidaryti socialistu, nors anuo laiku dar maža 
supratimo teturėjo apie patį socializmą. Iš
mokęs advokato amato ir įsijungęs į viešą so
cialistinį gyvenimą, Spaak greitai susikūrė 
mitą, pilną spėliojimais, kad jis bus socialistų 
partijai „der kommende Mann“. Salia Van- 
dervelde, žinomo belgų socialisto teoretiko ir 
praktiko, Spaak kilo, kaip naujoji Belgijos so
cializmo viltis. Kaip geras tenisininkas, savo 
fiziniu judrumu, o kaip advokatas, savo dva- 
slhiu lakumu ir inteligencija, Spaak tuoj pat 
išsimušo priekin Bruxelio aukštoje visuome
nėje. Vos 30 metų pasiekęs jis jau buvo par
lamento narys, o 1932 metais pradėjo ministe
rio karjerą, kurią ir tebetęsia iki šiai dienai. 
Perėjęs per pašto ir transporto ministeriją, 
jis galutinai sustojo užsienių reikalų ministe
rijoje, kur jo šeimininkaujama ištisas dešimt
metis. Žinant, kad Belgijos ministerijos yra 
viena iš mažiausiai pastovių vietų, Spaak’o 
dešimtmetini išsilaikymą reikia vertinti, kaip 
rekordą Belgijos istorijoje. Nuo 1936 metų 
Spaak be pertrūkio vadovauja Belgijos už
sienių politikai, vadovauja kantriai, bet su 
dideliais pergyvenimais, triukšmingais epizo
dais, laimėmis ir nesėkmėmis. Po Vokietijos 
invazijos į Belgiją 1940 metais, Spaak, kaip 
užsienių reikalų ministeris, pergyveno drauge 
su savo ministerija tremtinio ir bastūno dalį. 
Nepavykus įtikinti lęaralių Leopoldą palikti 
Belgiją ir keliauti emigracijon, jam pavyko 
įtikinti ministerį pirmininką Pierlot, kad šis 
trauktųsi su visa vyriausybe Prancūzijon, o iš 
ten vėliau ir Londonan. Ketveris metus Spaak, 
svetimoje žemėje būdamas, vedė Belgijos di
plomatinę kovą, niekados neabejodamas, kad 
laimėjimas tikriausiai ateis. Londone jis buvo 
vienas tų Belgijos vyrų, kurie palaikė belgų 
tautos vilt’.

Crižus vyriausybei iš Londono, Spaak tęsė 
Ir tebetęsia ministerio karjerą. Sunkiuose 
tarptautiniuose susitikimuose jis atstovauja 
Belgiją, galima sakyti, asmeniškai... Asme
niškai jis buvo išrinktas ir Jungtinių Tautų 
visuotinio susirinkimo pirmininku; išrinktas 
dėl to, kad jis savo politika įjungė Belgiją į 
anglo-saksų sumanymų tinklą, kad jis atsto
vauja vakarų Europos kultūrą ir yra aistrin
gas mėgėjas tiesos ir protingos taikos. Tokiu 
pat pagrindu jis buvo išrinktas ir pirmininku 
tos konferenH’os, kuri yra vadinama „Pary-
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We Learn English
Laisvas anglų kalbos kursas „M. K.“ skaitytojams 

The Thirty Fifth Lesson — Trisdešimt penktoji pamoka
Pradžiai dar šiek tiek apie sakinį. Žino

me, kad dešimts praeitoj pamokoj išvardintų 
žodžių dažniausiai eina prieš veiksmažodį. 
Tačiau vartojant juos su pagalbinio veiksma
žodžio to be Present ir Past Tense jie eina 
tuoj po veiksmažodžio to be, sudėtiniuose lai
kuose tarp pagalbinio veiksmažodžio ir ati
tinkamos veiksmažodžio to be formos. Pvz., 
“I am seldom at home“ — aš esu retai namie. 
"We were frequently alone“ — mes buvom 
dažnokai vieni; tačiau: “Wė shall always be 
punctual (pankčl) — mes visuomet būsim 
punktualūs.

Klausiamuosiuose u k iniuose šitie žodžiai 
eina tuoj po įvardžio arba sakinio gale. “Do 
you sometimes go for a walk? — ar jūs einat 
kada nors pasivaikščioti. T. p. galima pasa
kyti “Do you go for a walk sometimes?“

Kad būtų lengviau įsisąmoninti šias tai
sykles, išvetskite šiuos sakinius:

1) Aš dažnai einu pasivaikščioti.
2) Ar jūs, paprastai, namuose kalbate lie

tuviškai?
3) Ar jis visuomet taip garsiai kalba?
4) Aš esu retai namuose.

'5) Aš esu visuomet vienas.
6) Ji dažnai serga (yra serganti).
7) Ar jūs eisite namo vienas?
8) Jūs būsite teatre penktadienį penktą 

valandą.
9) Ar jūsų draugas dažnai būna namuose?

10) Ar jis visuomet toks piktas?
loud (laud) — garsiai 
at home — namuose 
home — namie, namo

Dabar dar keletą išsireiškimų, kurių gali 
prisireikti keliaujant.
railway (rėluėi) — geležinkeli!

Mažoji Lietuva
, (Atkelta iš 4 pusi.) 

dinas gavo paspirties iš Vokietijos, pasistatė 
tvirtoves ir taip užėmė vieną sritį po kitos. 
Jei prūsai būtų buvę vieningi, ordinas nie
kaip nebūtų jų įveikės. Dėl to, kad vieną 
sritis nesirūpino kita sritimi, ordinas juos vie
ną po kitos pavergė. Tik kada prūsai pamatė 
jiems gręsiantį pavojų, sukilo visos pavergtos 
sritys. Dar laisvos sritys atėjo jiems talką. 
Po ilgų, sunkių kovų ordinui pavyko sukili
mą užslopinti ir vėl užimti tolimesnes sritis.

Karalius Otokaras atėjo pagalbon su didele 
(63.000 karių) kariuomene. Su jo pagalba or
dinas galėjo užkariauti Sambiją ir ten jo gar
bei 1255 įkurti pilį,’jo vardu pavadintą Ka
raliaučium. Pavergtus prūsus ordinas 
traktavo labai kietai, žiauriai su jais elgėsi. 
Jie turėjo dirbti sunkius baudžiauninkų dar
bus, statyti pilis ir buvo net verčiami kovoti 
prieš savo brolius. Daug ritierių dėl savo 
žiaurumo ir neteisingumo buvo labai neap
kenčiami.

Autorius pavyzdžiu paduoda tokį atsitiki
mą: „Nežmonišką darbą įvykdė Natangijos 
vogtas Wunderlichas. Jis sukvietė daug kil
nių prūsų vaišėms. Kada svečiai linksmai 
gėrė, jis prasišalino, liepė iš oro užremti du
ris ir namą padegti. Visi uždarytieji turėjo 
baisia mirtimi žūti.“

„Po to įvykio sukilo visa tauta ir baisiai 
keršijo. Narsaus M on t ė s..vadovaujami prū
sai pasiekė vieną pergalę po kitos, tačiau vis 
nauji kryčiuočių būriai atvyko iš vakarų ir 
papildė ordino nuostolius. Karingųjų prūsų 
skaičius nuolat mažėjo. Netekę beveik visų 
vadų, pagaliau ir Montės, jie po keturiolikos 
metų žiaurios kovos turėjo pasiduoti stipres
niam priešui. Tada pasidavė ir iki tol laisvos 
išlikusios sritys. Tokiu būdu 1283 m. buvo 
Prūsijos Užkariavimas užbaigtas.

Kryžiuočius sekė daug vokiečių kolonistų 
(pirklių, amatininkų ir ūkininkų). Pradžioje 
jie apsigyveno tik prie pilių ir miestų saugu
mo sumetimais. Dėl to prie pilių greit išaugo 
miestai. Kolonistams ordinas suteikė dideles 
privilegijas. Tatai viliojo vis naujus kolo
nistus į Rytus. Vėliau kolonistai jau pradėjo 
kurtis ir toliau nuo pilių ir miestų. Tokiu 
būdu vokiškumas skverbėsi vis tolyn, tuo tar
pu vietos gyventojai nuolat nyko. Tik labai 
maža dalis vietinių, kurie išliko gyvi, priėmė 
krikščionybę. Dauguma išbėgo į Lietuvą. Nuo
šaliose vietose pagonystė išilaike iki kurfiur
sto (17 amž.) laikų.

Pavergęs prūsus, ordino meistras sutvirti
no Vyslos pylimus ir tokiu būdu buvo lai- 

žiaus taikos konferencija" ir kurioje jis kartą 
pasakė: „Aš esu jau pavargęs puo nerimto kai 
kurių delegacijos narių supratimo apie taiką 
ir apie mums skirtus uždavinius“..

Tarptautinėse konferencijose Spaak pasiti
ki savimi, ir kiti pasitiki juo. Bet gi vidaus 
politikoje Spaak’ui nesiseka, nes kiek kartų 
jam buvo pavesta sudaryti ministerių kabi
netą, tiek kartų jam vis nepavykdavo... Bet 
už tai jis jaučiasi gerai ir nepakeičiamai už
sienių reikalų ministerijoje.

V. Audrūnas

- tikra Lietuva
mėta didelė Vyslos lanka, derlingiausia visoje 
provincijoje žemė.“

Kovos su lietuviais
Vokiečių ordinas, laimėjęs prūsus krikš

čionybei, laikė savo pareiga ir lietuvius lai
mėti krikščionybei. Bet lietuviai buvo pabė
gusių iš ordino priespaudos prūsų įspėti ir 
sukiršinti. Taip prasidėjo kovos su lietuviais, 
užsitęsusios daugiau negu šimtą metų. Žy
mesnių kovų per tą laiką beveik nebuvo. Or
dinas organizavo žygius pasienio sričių plėšti. 
Norėdamas apsisaugoti nuo lietuvių puolimų, 
ordinas pasistatė pasienyje, prfė“Nėinuno, pi
lis, tarp kitų Tilžės ir Ragainės pili •.. ir 1.1.

Kaip po Prūsijos užkariavimo vokiečiai ten 
jautėsi, puikiai iliustruoja ordino meistro iš
leistas įsakymas organizuoti piliečių apsaugai 
būrius krašto gynybos reikalams. Kiekvienoje 
dirbtuvėje buvo įsakyta turėti kardą, skydą 
ir {etį. (Tai rodo, kad kolonistai nesijautė 
saugūs.)

• • •
Istorijoje pabrėžiama, kad vokiečiai kul

tivavę kraštą ir padarę jį turtingu. Bet 
kiekviena proga jie pamiršta pri
minti, kad ne jie, bet patys lie
tuviai visa tai padarė, vergauda
mi atėjūnams užkariautojams. 
Lietuviai vergaudami turėjo sta
tyti jiems pilis, pilti pylimus, 
kasti kanalus, dirbti jų žemes ir 
dar savo derliaus dalį atiduoti 
p o na m s. Tai puikiai pavaizduoja mūsų gar
sus poetas Kristijonas Duonelaitis. Dėl to rei
kia klausimą pastatyti i taip, kaip jis tikrai 
atrodo. Ne vokiečiai kultivavo Prūsiją, bet 
patys lietuviai krauju ir prakaitu sukūrė kul
tūrą ir praturtino kraštą, o vokiečiai okupan
tai tik žiūrėjo rankas į kišenius susikišę, bi
zūnais mankštino baudžiauninko lietuvio nu
garą ir jo kraujo bei prakaito vaisius sau 
pasiėmė. Vos atėję jie išžudė turtingus to 
krašto gyventojus, pasisavino jų turtus ir že
mę, jų vaikus ir moteris paėmė į vergiją ir 
tada iš tų vergų lobo. Kokiu ‘pagrindu jie 
šiandien gali sakyti, kad jie turi teisę į tą 
kraštą? Ar kaizeris arba Popiežius turėjo tei
sę plėšikams padovanoti svetimas žemes, ra
mių ir kultūringų tautų apgyventas vietas? 
Čia, kaip ir daugumoje vokiečių. tautos ak
tuose, visa paremtu smurtu ir apgaule. Jie 
patys tvirtina, kad gyventojai buvo iš dalies 
išžudyti, iš dalies bėgo į Lietuvą, o paskui 
pradėjo tikinti, kad lietuviai esą atėjūnai, po 
maro metų atkeliavę į Prūsus.

Nors vokiečiai dideliausiu žiaurumu nai
kino lietuvius ir stengėsi viską išnaikinti, kas 
primena jų smurto ir žiaurumų pėdsakus, 
kraštas liko iki pat paskutiniųjų 
laikų lietuviškas. Savo žiaurumu jie 
nepanaikino nei lietuvių egzistencijos nei lie
tuvių teisės | tą kraštą. Vakaruose vokiečiai 
nuolat puolė prancūzus ir pakartotinai jiems 
pagrobė kelias provincijas (Elzasą ir Lotarin
giją). Prancūzai yra didelė tauta ir pajėgė 
jiems tą grobį vis ir vėl iš nagų išveržti. Mū
sų tauta buvo nelaimingesnėje padėtyje ir per 
silpna, dėl to, puolama iš visų pusių, nepajė
gė savo tautos ir žemių apginti.

Dabar atėjo laikas smurtu ir žiaurumais 
padarytas skriaudas atitaisyti. Prūsų Lietu
va, Mažoji Lietuva taip pat yra eilėje kraštų, 
kurie istorijos bėgyje daugiausiai nukentėjo 
dėl to, kad buvo priversti gyventi šalia sti
prių ir ekspansyvių kaimynų.

Prievartavimo laikotarpis tu
rėtų pasibaigti visiems. Jei toli at
silikusioms Afrikos tautoms pripažįstama tei
sė kurti savo valstybę ir pasirinkti savo val
džią, tad ta teisė negali likti užginta ir vienai 
iš seniausiųjų ir kultūringiausiųjų tautų ša
kai — Mažosios Lietuvos lietuviams. Taria
moji vokiečių teisė į tą kraštą yra visiškai 
nepagrįsta, nes to 'krašto prijungimas prie 
Prūsijos buvo padarytas smurtu, prieš tų gy
ventojų valią ir patvirtintas žiauriausiomis 
priemonėmis. Mažosios Lietuvos ko
va už laisvę nesiliovė iki šių die
nų. Visa laiką lietuviai kentėjo 
kalėjimuos, ištrėmime, gyveno 
paniekoje ir priespaudoje. O na
cių laikais šimtai kilnių prūsų 
lietuvių žuvo koncentracijų sto
vyklose, tūkstančiai kentėjo ka
lėjimuose, o kiek jų buvo iš gim
tojo krašto ištremti — net nesu
skaitysi. Tas aiškiausiai rodo, kad -lietu
viai savo laisvės troškimo neišsižadėjo, kad 
jie niekad nesutiko su jiems primestu likimu. 
Ar visos ju aukos turi nueiti niekais? Ar jų 
pagalbos šauksmas į tautų sąžinę ir pasaulio 
teisingumą tėl turėtų nuaidėti be atgarsio?

Mažosios Lietuvos lietuviai nebenori likti 
mainų objektu, vergais atėjūnams. Po tiek 
aukų ir pralieto kraujo už laisvę nė viena ki
ta tauta, valstybė ar diktatorius neturi ma
žiausio pagrindo reikšti pretenzijų į tą kraš
tą, kuris dabar vergijos nusikratė ir nori tvar
kytis savitai, susijungti su savo tautos kamie
nu ir eiti vienu likimo keliu. J. Gr.

Bad Mergentheimo lietuvių gimna
zijai skubiai reikalingi šie mokytojai: litua
nistas, -ė ir muzikos-dainų.

Kreiptis šiuo adresu: Bad Mergentr 
hera , „Sixt“ Haufi, L. BHdušas.

railway station (rėluėi stėšn) — geležinkelio 
stotis

railway-train (rėluėi trėn) — geležinkelio 
traukinys

express (ėksprės) — ekspresas
fast train (fast trėn) — greitasis traukinys 
ordinary train (ordinari trėn) — paprastasis

traukinys
goods-train (gūdstrėn) — prekinis traukinys

Kai kuriems laimingiems pupils teks gal 
iškeliauti į užjūrį, todėl — porą žodžių apie 
kelionę laivu.
hažbour (harbor) — uostas
boat (bot) — laivas
cabin (kabin) — kabina
deck (dėk) — denis
a smooth crossing (zmūz krosing) — išsireiški

mas, kuris anglų kalboje vartojamas, kai 
kalbama apie pasisekusį pervažiavimą van
deniu: smooth — švelnus, ramus; cros
sing perkėlimas, peržengimas.

seasickness (zysiknės) — jūros liga 
the wave (uėv) — banga
landing stage (landing stėdž) — tiltelis, kuriuo 

nueinama nuo laivo ant kranto
Pabaigai — netaisyklingieji veiksmažo

džiai:
keep, kept, kept (kyp, kept, kept) — laikyti, 
kneel, knelt, knelt (nyl, neit, nėlt) — klūpoti 
knew, knew, known (no, niu, noun) — žinoti 
lade, laded, laden (lėd, lėdėd, lėdn) — užkrauti 
lay, laid, laid (lėi, lėid, lėid) — dėti
lead, led, led (lyd, lėd, lėd) — vesti
leap, lept, lept (lyp, lept, lept) — šokti (šuo

liu)
leave, left, left (lyv, lėft, lėft) — palikti 
lend, lent, lent — paskolinti
let, let, let — leisti

Apie Argentiną
ir lietuvius

Lietuvių tremtinių tarpe vis didėjant susi
domėjimui dėl galimybių emigruoti į Pietų 
Ameriką, ypač Argentiną, apie šią šalį čia 
duodame žiupsnį bendrų pastabų.
KRAŠTAS

Argentinos respublika ploto atžvilgiu yra 
antroji Pietų Amerikos valstybė, beveik- iš 
3.000.000 kvadratinių kilometrų. Ji turi arti 
14 milijonų gyventojų, tat vienam kvadrati
niam kilometrui netenka nė 5 žmonės. Tai, 
be abejo, viena mažiausiai apgyventų pasau
lio šalių.

Pietinės jos provincijos — milžiniški Pa- 
tagonijos plotai tebėra tušti tyrlaukiai, kur 
retų gyventojų pagrindinis verslas yra gal
vijai, ypač avys. Dauguma argentiniečių ir 
emigrantų susispietę Buenos Aires, Cordobos 
(skait. Kordobos), Santa Fe ir Entre Rios pro
vincijose. Derlingumo, klimato ir civilizuotii- 
mo požymiu ši sritis patogiausia. Joje nėra 
tikrų žiemų, nėra nė naikinančių karščių. Pa- 
tagonijoje, kaip Chubut (sk. Ciubut) ir Santa 
Cruz provincijose, skurdus akmeningas dirvo
žemis, smarkūs vėjai ir ilgos žiemos, o šiau
rėje, prie Brazilijos, Paragvajaus ir Bolivijos 
sienų, priešingai — tropiški karščiai. Chaco 
(Ciako) miškai ir pelkės europiečiams apgy
venti beveik neįmanoma.

Visu Pacifiko pakraščiu, kaimynystėje su 
Čilės valstybe tęsiasi Andų kalnai, vietomis 
net 6.000 ir 7.000 metrų arkščio. Jų slėniuose 
ir apylinkėse, ypač Mendozos provincijoje, 
puikiai auga vynuogė#; Natūralu, tokio ilgio _ 
valstybėje, kaip maždaug nuo Suomijos iki 
Sacharos, klimatas, žmonės ir gyvenimo bū
das labai įvairuoja.
PIRMUTINE AMERIKOS PIETUOSE

Argentina yra pirmutinė P. Amerikos vals
tybė savo ekonominiu turtingumu ir civiliza- ' 
cijos bei kultūros lygiu. Jos gyvulininkystė, 
kviečių ir kukurūzų ūkis garsūs visame pa
sauly. Auga įvairiausių rūšių vaisiai, med
vilnė, cukrinės nendrės ir vynuogės. Iš abie
jų Amerikos kontinentų' vyno čia pagamina
ma daugiausia. Turi savo anglies ir žibalo, 
nors jauną, bet smarkiai besiplečiančią sun
kiąją ir tekstilės pramonę.

Greta Urugvajaus, Argentina, išsikirta ma
žiausiu analfabetų nuošimčiu. Ji išlaiko šešis 
uiversitetus, o knygų ir periodinių spausdinių 
leidimu stovi pirmoje vietoje po J. A. V. ir 
Kanados. Buenos Aires knygomis konkuruoja 
su New Yorku. Rašyba Argentinoje yra ispa
nų bendrinė; šnekamoji tarmė castellaniška. 
Iš kitų dažniau vartojamų kalbų pirmoje vie
toje yra anglų, prancūzų, italų, rečiau ir vo
kiečių.

Federalinė stostinė Buenos Aires turi viri 
pustrečio milijono gyventojų. Tai žymiausias 
P. Amerikos didmiestis. Kiti didesni miestai: 
Rosario (500.000 gyv.), La Plata, Cordoba, San
ta Fe, Mendoza ir Bahia Blanca. Miestuose 
didelį procentą sudaro įvairių tautų emigran- . 
tai; Buenos Aires, manoma, jų esant apie 40 - 
50 procentų.
KLIMATAS

Argentina, Urugvajus ir Čilė klimato po
žiūriu šiaurės rytų ir vidurio Europos emi
grantams aklimatizuotis yra palankiausios P. 
Amerikos šalys. Jos daugiausia ir civilizuotos. 
Vis dėlto, net ir šių šalių klimatas daugeliui 
neina į sveikatą. Apskritai, čia žmonės grei
čiau sensta, savotišką australinio pusrutulio 
žemės ir saulės sąveika mūsų žmones vargina 
ir slegia. Metų laikai čia priešingi Europos 
laikams.

Žiema P. Amerikoje vadinami birželio, lie
pos ir rugpiūčio mėnesiai. Vidurvasaris — 
gruodis, sausis ir vasaris. Daugiausiai apgy
ventoje Argentinos srityje vasaros karščiai 
įvairuoja tarp 35 - 45 Celsijaus laip. Žiemos 
m. apie Buenos Aires sniego nesti, bet būna 
dažnai lietaus ir įkyrių šaltų miglų. Kadangi 
pats miestas stovi prie didžiulės La Platos 
upės, apsuptas lygumų ir pelkių, oras čia tiek 
žiemą, tiek vasarą yra perdaug drėgnas, pa
lankus reumatizmo ir plaučių ligoms.
LIETUVIAI ARGENTINOJE

Lietuviai, gal jų 90%, gyvena pačiame Bue
nos Aires mieste, jo priemiesčiuose ir to pa
ties vardo provincijoje. Tikros statistikos nė
ra, tačiau nuosaikiai apskaičiuojama, kad Ar
gentinoje gyvena apie 30.000 mūsų tautiečių, 
čia atvykusių daugiausia tarp 1926 - 1930 metų.

Nugalėdami aklimatizavimosi sunkumus, 
pergyvenę nedarbo krizes, pramokę kalbos ir 
prisitaikę prie naujų papročių, dauguma lie
tuvių įsikūrė kad ir ne ištaigingai, tai betgi 
pakenčiamai, o kai kurie ir gerai. Dalis dirba 
fabrikuose, dalis ėmėsi amatų, verslo, nuėjo 
porteriais, šoferiais ir kambariniais tarnais į 
turtingųjų namus. Vienas kitas pralobo įsi
taisę nuosavas įmones. Žemės ūkiu lietuvių 
Argentinoje verčiasi mažai.

Deja, reikia priimti, jog tam tikras skaičius 
mūsų išeivių, kaip Argentinoje, taip Urugva
juje ir Brazilijoje, gyvenimo kovos neatlaikė 
ir žuvo. Kartais per didelis įtempimas dėl ma
terialinio būvio, koks* nors išnaudojimas (gana 
dažnas reiškinys P. Amerikoje), apsivylimai, 
tėvynės nostalgija, klimatas palaužia sveika
tą, suardo nervus. Buenos Aires, pavyzdžiui, 
psichiatrinėse ligoninėse ir prieglaudose vis 
pasitaiko po keletą, net keliolika lietuvių ir 
lietuvaičių. 'Vus daugiau)
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Veda N. Girtautas

SPORTO
Pabaltijiečių sporto

S. m. rugsėjo 20-22 d. Augsburge įvyko Pa
baltijiečių sporto šventė, kurioje pravestos 
lengvosios atletikos, futbolo, krepšinio, tinkli
nio, lauko ir stalo teniso, bokso bei šachmatų 
varžybos. Jei pereitais metais taip pat Augs
burge suruošta sporto šventė yra palikusi ir 
malonių prisiminimų, tai šiemetinė tiek savo 
organizacine puse, tiek varžybų įvairumu, tiek 
pagaliau dalyvių gausumu ir pasiektais re
zultatais toli pralenkia pernykštę. Šiai sporto 
šventei rengti Organizacinio Komiteto padėta 
daug pastangų, nes paskirose varžybose daly
vavo geriausi kiekvienos tų trijų tautų spor
tininkai, dabar gyveną Vokietijoje. Tatai pa
čias varžybas darė įdomesnėmis ir saviškiams 
ir jas stebintiems mūsų globėjams.

Neminint smulkiau kiekvienoje sporto ša
koje pasiektų techniškų rezultatų, pažymėti-' 
na, jog susidarė įspūdis, kad daugelyje var
žybų nežymiai pirmavo latviai sportininkai- 
ės. Jiems įkandin, ne kiek teatsilikdami sekė 
ir estai su lietuviais. Be kitų priežasčių, tam 
reikšmės turėjo geresnės treningo sąlygos, ka
dangi latviai gyvena, palyginti, gausesnėmis 
stovyklomis, negu estai ir lietuviai.

Įdomesnės paskirų varžybų pasekmės to
kios:

LENGVOJI ATLETIKA. Paskirose varžy
bose dalyvavo po tris kiekvienos tautos spor
tininkus, ^skyrus 100 m bėgimą vyrams ir 
60 m. bėgimą moterims, kur kiekvieną tautą 
atstovavo po du sportininkus. Pasiekti rezul
tatai vertinti šiaip: I v.6 taškai, II v. — 5, 
III v. — 4, IV v. — 3, V v. — 2 ir VI v. — 1. 
Bendroje taškų klasifikacijoje 'latviai leng- 
vatlečiai-tės surinko viso 146, estai — 118 ir 
lietuviai — 111 taškų.

60 m bėgimas moterims: 1) Remeikytė 
(Liet) — 8,5 sek., 2) Kapustine (Latv.) — 8,6 
sek., 3) Spruzemece (Latv.) — 8.7 sek.

400 m bėgimas vyrams: 1) Teteris (Latv.)
— 53,0 sek., 2) Gorskov (Ėst.) — 53,4 sek., 
3) Dransutavičius (Liet) — 53,5 sek.

Rutulys vyrams: 1) Maalsten (Ėst.) — 14,60 
•m, 2) Z. Puzinauskas (Liet) — 13,99 m, 3) 
Millers (Latv.) — 13,53 m.

Rutulys moterims: 1) Baranauskaitė (Liet.)
— 10,90 m., 2) Konce (Latv.) — 10,76 m, 3) 
Samoveca (Latv.) — 10,39 m.

šuolis aukštį vyrams: 1) pasidalino Liep- 
nieks (Latv.) ir Kernius (Liet.) po 1,80 m, 2) 
Kuurma (Ėst) — 1,75 m.

1500 m bėgimas vyrams: 1) Lillakas (Ėst)

Tarptautinis šachmatų
Š. m. rugpiūčio 28 d. Watenstedto lietuvių 

apylinkės komiteto suorganizuotas tarptauti
nis šachmatų turnyras. Turnyro globėjais 
maloniai sutiko būti: Major. Pease, vietos 
komendantas, Mr. Scheitler, UNRRA 
Group Director, Mr. A C o r c o s, UNRRA 
Team Director.

Techniškuoju turnyro vadovu buvo sto
vyklos komendantas major. E. Vismantas (lie
tuvis), turnyro teisėju Monachov (ukrain.).

Turnyre dalyvavo didmeisteriai Koblitz ir 
Eigner (Braunšveigo vokiečių šachmatų klu
bas); Lietuvos meisteriai — P. Tautvaišas, R. 
Arlauskas (Dillingenas), Škėma ir Žalys 
(Blombergas), Jurkšaitis (Watenstedtas); lat
vių meisteris Teteris (Hallendorfas), Ziluzis 
ir Brants (Watenstedto latviai), Monachov 
(ukrain.).

Turnyras buvo pradėtas rugpiūčio 28 d. 16 
vai. Watenstedto lietuvių svetainėje. Čia pa
sakė kalbas Mil. Gov. įgaliotinis Major. Brigs 
ir turnyro vadovas- major. Vismantas. Taip 
pat buvo paskirtos 6 dovanos. Tuojau pat 
prasidėjo pirmasis ratas. Be kitų, pirmame 
rate susitiko Lietuvos meisteriai Tautvaišas ir 
Škėma. Po trijų valandų įtemptos kovos ma
žą persvarą išsikovojo Tautvaišas ir jis šią 
partiją laimėjo. Šis laimėjimas ir užtikrino 
jam pirmąją vietą. Škėma daugiau partijų iš 
10 susitikimų nepralaimėjo. Tautvaišas vieną

Mes ieškome savųjų
2030. Arminienė Ona (Hanau, Litauisches La

ger) — sunaus Armino Eduardo.
2031. Stankevičius Simanas (Kassel-Ober- 

zwehren, Mattenberglager) — tėvo Stan
kevičiaus Simano ir motinos Stankevi- 
čiensė Kunigundos.

2032. Vyšniauskas Andrius (Kassel-Oberzweh- 
ren, Mattenberglager) — sūnaus Vyš
niausko Jono.

2033. Kuršis Valerijonas iš Latvijos (Rends
burg, Lettenlager) — savo brolio Kuršio 
Antano ir kt pažįstamų bei giminių iš 
Lietuvos.

2034. Jockienė Ona (Hanau, Litauisches La
ger) — savo vyro Jockaus Jono.

2035. Salčiūnienė Marija (Hanau, Litauisches 
Lager) — sunaus Šalčiūno Vytauto.

2036. Radžiuvienė-Balcerytė ([21] Blombei'g- 
Lippe, Heutorstr. 16) — tėvų brolių, se
serų ir pažįstamų.

2037. Gelvinauskas Zenonas ([21] Meerbeck b. 
Stadthagen, Litauisches Lager) — brolių 
Kosto ir Vacio, seserų Bronės, Stapės ir 
Birutės, draugų ir pažįstamų.

ŽINIOS
šventė Augsburge
— 4:12,3 min., 2) Tendys (Liet.) — 4:16,5 min., 
3) Laipenieks (Latv.) — 4:19,6 min.

Šuolis į tolį vyrams: 1) Supronas (Liet.)
— 6,85 m, 2) Kernius (Liet.) — 6,74 m, 3) 
Gunarsons (Latv.) — 6,61 m.

Ietis vyrams: 1) Stendzenieks (Latv.) — 
67,28 m, 2) Bakelis (Latv.) — 58,66 m, 3) Han
nibal (Ėst.) — .53,81 m.

3000 m bėgimą? vyrams: 1) Tendys (Liet.)
— 9:11,3 min., 2) Laipenieks (Latv.) — 9:19.5 
min., 3) Pehlak (Ėst.) — 9:30,8 min.

Estafetė 4X100 m vyrams: 1) Latvija — 
45,3 sek., 2) Lietuva — 45,4 sek., 3) Estija —
46.1 sek.

Estafetė 4X60 m moterims: 1) Latvija —
32.1 sek., 2) Estija —’33, 2 sek., 3) Lietuva — 
34,8 sek.

TINKLINIS. Vyrų grupėje: 1) Lat
vija, 2) Estija ir 3) Lietuva. Paskiri susitiki
mai davė šias pasekmes: Latvija-Lietuva 2:0 
(15:6) (15:6); Estija-Lietuva 2:1 (11:15 (15:8) 
(15:13); Latvija-Estija 2:0 (15:6) (15:13).

Moterų grupėje: Latvija-Lietuva 2:0 
(15:7) (15:5); Estija-Latvija 2:0 (15:0) (17:15); 
Estija-Lietuva 2:0 (15:0) (15:1).

KREPŠINIS.. Čia žaidė tik vyrų penketu
kai, pagal iškovotas vietas pasikirstę: 1) Lie
tuva, 2) Latvija ir 3) Estija. Paskiri susitiki
mai: Latvija-Estija 47:8 (21:2); Lietuva-Lat- 
vija 27:20 (7:8); Lietuva-Estija 47:11 (14:4).

FUTBOLAS: 1) Latvija, 2) Lietuva, 3) 
Estija. Paskiri susitikimai: Latvija-Estija 9:1 
(4:1); Lietuva-Estija 3:0 (1:0); Latvija-Lietu
va 3:2 (3:0).

BOKSAS. Latvija-Estija 5:3; Estija-Lie
tuva 5:3; Latvija-Lietuva 5:3.

ŠACHMATAI. Estija-Lietuva 4:2; Latvi
ja-Estija 5,5:0,5; Latvija-Lietuva 3,5:2,5.

STALO TENISAS. Pirmąją vietą iškovojo 
Garunkštis (Liet), finale penkių setų kovoje 
nugalėjęs Meilų (Liet.)

Ta pačia proga Augsburge buvo sušauktas 
sportininkų bei sporto veikėjų susirinkimas 
organizaciniams lietuvių sporto reikalams 
tremtyje aptarti. Išsiaiškinus aktualiuosius 
veikimb klausimus, išrinktas laikinis organi
zacinis sporto reikalams tvarkyti komitetas, 
į kurį įėjo dar iš senųjų laikų žinomi sporto 
veikėjai: VI. Bakūnas, Z. Puzinauskas, Br. 
Keturakis, L. Baltrūnas ir N. Cerekas. Lin
kėtina sudarytajam komitetui įnešti gyvumo 
į lietuvių tremtinių sporto gyvenimą, įtrau
kiant į jį stovyklų gyventojų mases.

Turnyras Watenstedte
partiją sulošė lygiomis su vokiečių didmeiste- 
riu Koblitz.

Turnyras tęsėsi iki 5 rugsėjo. Kaip rodo 
galutiniai rezultatai, pirmąsias vietas iškovojo 
lietuviai. Štai tie rezultatai: I vieta — Taut
vaišas 9,5 taškai, II vieta — Škėma 9 taškai, 
III vieta — Arlauskas 7,5 taškai, IV vieta — 
Žalys 6,5 taškai, V vieta — latvis Teteris 5 
taškai, VI vieta — vokiečių didmeisteris Eig
ner 4,5 taškai, VII vieta — lietuvis Jurkšaitis 
4,5 taškai, VIII vieta — vokiečių didmeisteris 
Koblitz 3 taškai, IX vieta — latv. Ziluzis 3 
taškai, X vieta — Monachov (ukrain.) 2 taškai? 
XI vieta — latv. Brants 0,5 taško.

Rugsėjo 5 d. 16 vaL įvyko turnyro baigtu
vės. Turnyro globėjai pasakė atitinkamas kal
bas ir išdalijo dovanas. Turnyro vadovas ma
jor. E. Vismantas padėkojo globėjams ir daly
viams.

Rugsėjo 6 d. 11 vai. Tautvaišas ir Arlau
skas davė simultaną Watenstedto lietuvių 
gimnazijoje, kuriame dalyvavo taip pat ir sto
vyklos šachmatininkai. Simultaną atidarė 
gimnazijos direkt P. Stankevičius, dėkoda
mas Lietuvos meisteriams už suteikimą tokios 
gražios progos ir ragino savuosius — mokyto
jus ir mokinius kietai kovoti. Simultane daly
vavo 17 lentų, iš kurių viena išlošė, o 16 pra
lošė. Tuo mūsų meisteriai dar kartą įrodė 
savo pranašumą, kovodami su tokiu gausiu 
priešu.

2038. Girčienė Marė ([21] Meerbeck bei Stadt
hagen, Litauisches Lager), Girčiaus Vin
co ir Stasio, Šaulio Domo.

2039. Amerikos lietuvis Markevičius ieško 
lilatakgjj^,; Lietuvos. Norintieji sužinoti 
ieškotojoj adresą, kreipiasi į Tamkutonį 
Praną, gyv’ Hanau, Litauisches Lager, 
BĮ. 3 a, Zimm. 87.

2040. Sterbienė Helena (Boockhom/Delmen- 
horst, Stedingerstr., bei Kossen) — savo 
sesers Marčiulionienės-Gornaitės.

2041. Gudjurgienė-Račiūnaitė Marija (D.~ P. 
Camp Spakenberg I, Geesthacht ū. Ham
burg) — savo brolio Račiūno Benjamino, 
ligi rugpiūčio mėn. buv. amerikiečių ne
laisvėj! Prancūzijoje.

2042. Kapočius Povilas (Ettenheimmūnster, 
Kr. Lahr/Baden, Kurhaus) — Kapočiaus 
Ambrazo ir Kapočiaus Alfonso.

2043. Šumanai Teofilė ir Juozas (D.R.K. Lej- 
ren, Block 11, Nymindegab, pr. Norve 
Nebel, Danmark) — sūnaus Šumano Jo
no, 19 m. amžiaus.

2044. Skrebė Jonas ([24] Itzehohe, Kaiserstr., 
Litauisches Lager) — savo žmonos Skre- 
bienės Zosės, sūnaus Algimanto, dukterų 
Anelės ir Aldono

Lenkijos ūkis geležinės...
(Atkelta iš 4 pust) 

saugomų raudonarmiečių, dirba ištisą parą, Į 
naudojant vokiečių jėgą. Stetino uostas taip ■ 
pat užtvertas eilinio žiūrovo žvilgsniui ir nau- ; 
dojamas išimtinai iš Vokietijos vežamų pre- 1 
kių perkrovimui į sovietų laivus. Prie Ste
tino esąs Poelitzo miestas, kuriame sukon- • 
centruota sintetinio benzino gamyba, ištisai ; 
užtvertas ir sudaro „valstybę valstybėje“. Dar 
joks lenkas ten nebuvo kojos įkėlęs.

Savo laiku Mikolaičikas, viešai užklausęs • 
savo kolegą, pramonės minister; Mincą, kodėl 1 
iki šiol, nors skelbiama 100% ir didesni lai
mėjimai anglies gamybos srityje, eilinis Len- : 
kijos gyventojas privalo vis dar juodoje bir- : 
žoje mokėti už anglies toną iki 1000 zlotų, kodėl ■ 
uostuose užsienietiški laivai turį gaišti savai- ■ 
temis, laukiant žadėtosios anglies bent grįži
mui į tėviškės uostą ir pan., aišku, buvo ge
rai suprastas, ką jis tuo klausimu norėjo pa
sakyti ir jam buvo atkirsta, jog tokia dema- 1 
gogija, esą, jis dar kartą įrodąs savo ir savo 
partijos nedraugišką nusistatymą Sov. Sąjun- : 
gos atžvilgiu, tuo baigiant bent kokias disku
sijas anglies gamybos ir jos sunaudojimo 
klausimu. Atrodo, kad tikrai tuo klausimu 
komentarai ir nereikalingi.

Visa tai liestų, bent apgraibomis, Lenkijos 
ir Sov.' Sąjungos ūkinio bendradarbiavimo 
„šeimyniškąją“ pusę.

Dabartinės Varšuvos vyriausybės veda
moji ūkio politika oficialiai vadovaujasi t. v. 
liepos manifesto šūkiais, kurių pagrindiniai 
būtų: žemės reforma ir pramonės suvalstybi- 
nimas.

Kalbant apie žemės reformą, apčiuo
piamų laimėjimų prie geriausių norų nega
lima konstantuoti jau vien dėl tos priežasties, 
kad, kaip jau matėme, dauguma dvarų nepri
klauso lenkų valdžios organų kompetencijai, 
iš kitos pusės, juos išparceliavus, naujakurių 
įkurdinimas vistiek liktų bekybąs ore, kol ne
galės būti išspręstas valstybiniu mastu staty
binių medžiagų klausimas. Tačiau kad žemės 
ūkio srityje vyriausybės pažangioji dvasia ne
liktų be jokios įtakos, sugalvota steigti t. v. 
„ūkio bendroves“. Atseit, iki galės būti kon
krečiai išspręstas naujakurių įkurdinimo jiems 
skirtuose sklypuose klausimas, tuose, kad ir 
negausiuose, dvaruose, kur tai sąlygos leidžia, 
naujakuriai, „laikinai“ sudarydami tą „ūkio 
bendrovę", bendrai naudojasi skirtojo dvaro 
trobesiais, mašinomis, derliumi ir kitomis 
Dievo dovanomis, jei jų ten dar kas yra. Kuo 
tos „ūkio bendrovės“ kvepia, nereikia nė len
kui daug aiškinti. Tat ir nenuostabu, jei apie 
jas pastaruoju metu nieko negirdėti ir vy
riausybė toje srityje nėra paskelbusi ypatin
gesnių laimėjimų.

Šiaip gi, senojoje Lenkijos teritorijos da
lyje, žemės nuosavybės klausimas nėra nau
josios laiko dvasios sukrėstas, išskyrus, ži
noma, stambiųjų dvarininkų ir šiaip „liaudies 
priešų“ nuosavybes. Tuo tarpu naujai pri
jungtose srityse naujakuriai ir repatrijantai, 
palikę savo ūkius ir visą turtą už Bugo, dar 
šiandien tebelaukia nuosavybės dokumentų ir 
rekompensatos.

Lenkijoje visos pramonės įmonės, kuriose 
dirba daugiau kaip 50 darbininkų — su
valstybintos. Tačiau yra pramonės ša
kų, kurios, neatsižvelgiant tos normos, ištisai 
suvalstybinamos arba valstybės monopolizuo
jamos. Pvz., visos su kinofikacija susijusios 
pramonės ir prekybos šakos (kinai) suvalsty
bintos, svaigiųjų gėralų ir rūkalų pramonė 
monopolizuota ir 1.1. Čia vėlgi reikia skirti 
dvi skirtingas Lenki jas: senąją Lenkijos teri
toriją, kuriai bent iš dalies taikoma smulkio
sios pramonės palikimas privačiose rankose, 
ir naujai prijungtąsias sritis, kur privačios 
nuosavybės klausimas visiškai neegzistuoja. 
Prijungtose srityse, kurios išimtinai admini
struojamos Atgautųjų Žemių ministerio Go- 
mulkos (kompartijos gen. sekretoriaus) prieita 
net iki to, kad vieną gražią dieną visi lenkų 
tautybės asmens, įsikūrę nuolatiniam gyveni
mui tose srityse, gavo nustatytos formos blan
kus visam tu asmenų turimajam turtui sura
šyti, pradedant baldais ir baigiant nosinėmis 
ir kojaraiščiais, ten pat pažymint, kad visa 
tai laikoma valstybės nuosavybė...

Kaip paprastai tokiais atvejais, pramonės 
suvalstybinimas pirmoje eilėje davė nepapra
stai išplėstą ir komplikuotą administracijos 
aparatą. Toje srityje ryškiausias subiurokra
tėjimo pavyzdys pasirodė Varšuvoje, kur pra
eitą žiemą, pvz., anglies paskirstymo kompe
tencija buvo pasiėmusios net 11 įstaigų, gi 
kur liko pati anglis, eiliniam Varšuvos gyven
tojui liko tik spėlioti. Bent iki šio meto įvai
rių suvalstybintosios pramonės centrų ir šiaip 
įstaigų pagrindiniu uždaviniu buvo planuoti 
ir lauksimų laimėjimų duomenis (neišvengia
mai 100%) skelbti visuomenės žiniai.

Ne be to, kad kiekviena proga, kalbant 
apie pramonės suvalstybinimo reikšmę, ne
būtų pabrėžiama, jog liaudies demokratijos 
santvarkoje paliekama ir valstybės globoja
ma privati nuosavybė.

Kokioje padėtyje atsidūrė privačios nuo
savybės likučiai, išryškėja iš aplinkraščio, išė
jusio iš vieno geležies pramonės centro. Jame 
nurodoma, jog geležies pramonės žaliavos ir 
gaminiai negali būti skirstomi privačioms fir
moms, o tik išimtinai valstybinėms įmonėms 
ir kooperatyvams. Taip sprendžiant žaliavų į 
paskirstymo klausimą (o taip jis sprendžiamas

visose pramonės srityse), paaiškėja valstybės 
globoje paliktos privačios pramonės situacija. 
Nėra abejonės, kad tokiai ūkio politikai vy
raujant, privatus kapitalas nerodo noro prisi
dėti prie krašto ūkio atstatymo darbo.

Tose srityse, kur privačiai iniciatyvai pa
likta kiek didesnė judėjimo laisvė, matosi ir 
apčiuopiami rezultatai. Pavyzdžiui, privatūs 
krautuvių savininkai net tokioje nuo žemės 
nušluotoje Varšuvoje sugebėjo atstatyti pre
kybą, tuo būdu, lenkų spaudos feljetonų kal
ba kalbant, atstatant bent Varšuvos parterį.

Ryšium su pokariniais transporto sunku
mais ir prekių stoka negalint valstybiniu 
mastu bent pakenčiamai užtikirinti gyvento
jų aprūpinimą, prekyboje (išskyrus užsienio 
prekybą) buvo palikta laisvos rankos priva
čiai iniciatyvai ir, tenka pripažinti, prekių 
gausumas ir įvairumas krautuvėse, bent išo
riniai žiūrint, turėtų pateisinti jos egzisten
ciją. Tačiau jei kainos eiliniam mirtingajam 
visiškai neprieinamos, kaltės vargu ar tenka 
ieškoti privačių prekybininkų noruose pasi
pelnyti. Privačių krautuvių prekių kainos nie
kuo nesiskiria nuo valstybiniuose kooperaty
vuose esinčių prekių kainų.

Atlyginimų ir prekių kainų žirklės yra iš
plėstos iki maksimumo, tat nenuostabu, jei 
valdininkas ar darbininkas, jeigu jis nenori 
savo šeimos pasmerkti bado mirčiai, privalo 
savo algą pašaliniais uždarbiais keleriopai pa
didinti. Įstaigose nieko neatliksi be kyšio. 
Kadangi tai problemos vistiek neišsprendžia,.' 
nenuostabu, jei šiandien neperdėtai tvirtina
ma, jog Lenkija — tai ištisa juodoji birža. 
Toje srityje lenkai, neblogą mokyklą išėję 
vokiečių okupacijos metu, šiandien taip pat 
neranda kitos išeities, kaip okupacinio meto 
metodais rūpintis savo kasdienine duona.

Rusų gamybos zlotas, šiandien būdamas 
3 kartus pigesnis už vokiškąją markę ir 400 
kartus pigesnis už dolerį, neturi savo tautoje 
pasitikėjimo. Neskelbiant valstybinio banko 
balanso ir pinigų apyvartos, vyriausybė tik 
baimingais patikrinimais, jog jau daugiau ne
bebūsią spausdinama, vargu ar sugebės ir 
ateityje išeiti iš tokio savo finansinės politi
kos chaoso.

Tos finansų politikos miglotumas ir neti
krumas dar padidėja, kai nuo visuomenės 
akių stengiamasi nuslėpti milijardinės paja
mos, kad ir vyriausybės taip forsuojamų koo
peratyvų. Suteikiant valstybinei prekybai 
kooperatyvizmo formą, tačiau neleidžiant jos 
turiniui pasireikšti laisvais valdybų rinkimais 
ir skelbiant metinę apyvartą ir balansą, eili
niam kooperatyvo nariui paliekama tik spė
lioti apie tuos kanalus, kuriais nuplaukia ne-' 
žinion iš milžiniškos apyvartos spėjamos ne- 

: mažesnės pajamos. Tuo būdu keliamas nepa
sitikėjimas dar labiau didina netikrumą ry
tojum ir nieko neskatina savo gyvenimą taip 
tvarkyti, kad naudos būtų tiek valstybės tiek 
asmeninio gyvenimo pažangai.

Esamoje geopolitinėje padėtyje Lenkija 
tiek savo žemės ūkio produktais tiek anglimi 
ir kitais gausiais žemės turtais bei Silezijos 
pramone galėtų bent artimiausioje ateityje 
suvaidinti reikšmingą vaidmenį ne tik savo, 
bet ir visos Europos ūkio atstatymo darbe. 
Tačiau dabartinėje politinėje situacijoje jai 
tenka skaitytis su jėga, kurios tikslai neside
rina su bendra žmonijos gerbūvio pažanga. 
Tat ne lenkų tautos kaltė, jei jos auka ir pa
dėtu triūsu negali džiaugtis laisve kvėpuo
jančios tautos.

Atitaisymas
„Mūsų Kelio“ 35/44 Nr. 3 psL (1946. IX. 5 d.) 

atspausdintame straipsnyje „Kodėl brolis 
brolį žudo Kinijoje“ nurodyta, jog ponia Can- 
kaišek-Sung, gimusi ir mokslus ėjusi Ameri
koje esanti katalikė, ir savo vyrą generalisi
mą atvertusi į katalikybę.

Lietuvių DP Metodistų Bažnyčios kunigas 
K. Burbulys, kreipdamasis į Redakciją laišku, 
prašo šią straipsnio vietą pataisyti nurodant, 
jog tiek ponia Cankaišek-Sung tiek jos vyras 
generalisimus esą ne katalikai, bet metodistai.

LOTYNŲ KALBOS SKAITYMAI
Baigiama spausdinti antrasis kun. E r. 

Zdanavičiaus paruoštas vadovė’’’^, pri
taikytas lietuvių gimnazijos kursui: ■ - „mų 
Kalbos Skaitymai. Juose bus nemaža dalykų, 
imtų iš K. Jokanto vadovėlių, ištraukos iš 
Cezario, Cicerono, Vergilijaus, Horacijaus ir 
Ovidijaus veikalų su autorių oiogr ari jomis 
ir trumpais paaiškinimais. Vadovėlius gali
ma užsisakyti iš anksto pas autorių: (21) 
L a h d e / Weser, Kreis Minden, D.P. Camp 3.
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Hmosukelias
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Iš amerikiečių lietuvių spaudos

Ar galimas...

Lietuvai Vaduoti Sąjungos darbai
Lietuvai Vaduoti Sąjunga, atidžiai sekda

ma Lietuvos bylą, neseniai įteikė tuo reikalu 
du memorandumus. Pirmajam memorandu
me išdėstyta, kad Lietuvos, Latvijos Ir Estijos 
teisėti atstovai būtų priimti nariais į JT, kad 
lietuviams būtų leista sudaryti laikiną vyriau- 
syuę ištrėmime ir kad ta vyriausybė būtų pri
pažinta pilnateise atstove visose vykstančiose 
konferencijose, kad jokiu atveju nebūtų skai
tomasi su tariamais Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos užsienių reikalų ministeriais dabarti
nėje ir bet kuriose kitose taikos konferenci
jose. Antrajam memorandume prašo, kad 
tremtiniams lietuviams būtų leista susiraši
nėti su užsienyje gyvenančiais tautiečiais lie
tuvių kalba.

Pastaruoju metu LVS aktyvina su tremti
niais. organizuoja jiems pagalbą ir deda pa
stangas galimai didesnį lietuvių tremtinių 
skaičių pergabenti į Ameriką. Artimiausiu 
laiku apie tremtinius išleidžia knygelę.

Kas tie trys „ministerial"?
Paryžiaus konferencijoje pasirodžius trims 

Pabaltijo kraštų tariamiems užsienių reikalų 
minister!ams, jais susidomėjimą parodė be
veik viso pasaulio spauda. Amerikos lietuvių 
laikraščiuose patalpinta žymaus Švedijos dien
raščio Stockholms-Tidningen bendradarbio 
taikos konferencijoje pranešimas apie tuos 
tris ministerius. Štai kaip tas laikraštininkas 
juos aprašo: „Originaliausias iš tų ministerių 
yra latvis Prof. Valeskalns. Jis yra gimęs Lat
vijoje, bet visą laiką gyvenęs Rusijoje. Jis po 
1917* metų pasidarė raudonasis profesorius.

Įvairios žinios
• Prancūzijos biudžetas turi 211 milijardų 
•frankų deficito ir gręsia infliacija.
• JAV parduoda 500 laivų, kurie yra Euro
poje ir kurie jau jiems nebereikalingi. Jų 
vertė siekianti 65 mil. dolerių.
• Trygve Lie mano, kad tarptautinė padėtis 
esanti žymiai pagerėjusi ir kad tarp didžiųjų 
jėgų skirtumai turi būti kiek galima greičiau 
išspręsi'.
• Lenkų pėstininkų kariuomenė' esanti be
veik laisva nuo sovietų kariuomenės vadų, tik 
aviacija ir artilerija dar vis gausiai aprūpinta 
sovietų „specialistais“.
• Lėnkų DP dabar Vokietijoje esą 350.000. 
Jie skatinami sugrįžti namo. Grįžtantiems į 
namus bus duodama dviem mėnes-ams maisto.
5 milijonai lenkų jau sugrįžę namu.
• Iš UNRRA-os Jugoslavija yra gavusi dau
giausia, antroje vietoje eina Lenkija ir tre
čioje — Graikija. Jugoslavijai suteiktų gėry
bių vertė siekianti 315.778.000 dolerių.
• Meksikoje plačiau mastu pradėjo gaminti 
testosteorone preparatą iš ten augančių au
galų, vadinamų sarsaparilla, šaknų. Šie au
galai gausiai auga Pietinėje Meksikoje. Pa
gamintas preparatas — vyriškas harmonas, 
kuris viduramžio vyrui suteikia energijos ir 
gyvybingumo.
• Gen. Mark Clark, vyr. kariuomenės vadas 
Austrijoje, pareiškė, jog sunkiausia problema 
esanti su 253.000 DP, kurie yra US zonoje 
Austrijoje ir kurie (lenkai, jugoslavai, balt- 
gudžiai ir baltai) nenori grįžti namo, nes jų 
kraštuose šeimininkaują komunistai.
• Berlyne 5 rusų ginkluoti kareiviai norėję 
amerikiečių zonoje pagrobti vokiečių civilį 
sunkvežimį, bet karinės policijos kulkosvy
džių ugnimi buvo išsklaidyti ir 3 paimti į ne
laisvę. Ugnį atidengusi rusų policija, kuri kar
tu važiavo su amerikiečių karo policija.
• Demokratiškoji Čekoslovakija pasilaiko 
spaudos cenzūrą.
• JAV užs. reikalų pasekretorius paskelbė 
JAV notą, kurioje kaltinama Sovietų Sąjunga 
už nevykdymą Jaltos nutarimų — padėti ašies 
satelitams atsikurti. Iš Sovietų notos buvę 
aišku, kad rusai vykdą rekvizicijas ir kraštą 
slegią ekonomiškai.
• Saugumo Taryboje Sovietii atstovas Gro
myko pareikalavo duomenų apie tai, kurie 
kraštai laiko ne priešų kraštuose karo bazes 
ir kokios ten yra pajėgos. Saugumo Taryboje 
7 balsais prieš 2 (rusų ir lenkų), susilaikius 2, 
rusų pasiūlymas buvo atmestas.
• JAV planuoja paskelbti slaptuosius vokie
čių užsienių reikalų ministerijos dokumentus, 
kurių esą apie 400 tonų. Pirmasis tomas jau 
paruoštas spaudau Tikimasi, jog tokius pat 
dokumentas paskelbsiančios ir kitos trys di
džiosios šalys — Rusija, Britanija ir Pran
cūzija.
• Sovietai sutiko, kad vokiečių jaunimas bū
tų mokomas sporto — Baseball, bet nesutinka, 
kad juos mokytų amerikiečiai kariai.
• JAV užsienių pasekretoris pareiškė, jog 
JAValstybės mėginsiančios atstatyti infonna- 
eijos tarnybą Belgrade, kur maršalas Tito 
įsakė ją uždaryti.

Jis moksliškai tiek tepasiruošęs, kad pažįsta 
marksizmą,’ lenininzmą ir stalinizmą. Kai so
vietai 1940 metais okupavo Latviją, Valen- 
skalns tuoj atsirado Rygoje, kaip sovietinės 
respublikos aukščiausias šefas kultūros rei
kalams. Tas latvis gali tik kelius žodžius su
raizgyti latviškai. Jis tekalba vien rusiškai, 
kiek prancūziškai ir vokiškai. Jis Latvijoje 
yra buvęs labai trumpą laiką ir neturi Nepri
klausomos Latvijos pilietybės.

Sovietiškas estų užsienių reikalų ministe- 
ris Prof. Kruus daro rimtesnį įspūdį. Jis pil
nateisis estas, kuris savo laiku priklausė estų 
radikalsocialistų partijai. Daugelis jo gerų 
draugų ir kolegų dabar yra pabėgėliai Švedi
joj, Vokietijoj ir Anglijoj.

Rotomskis yra kilęs iš smulkių sluoksnių 
ir tikrumoje yra tipiškas lenkas. Jis yra ma
žo išmokslinimo — iš profesijos mokytojas. 
Jis kalba lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir šiek 
tiek angliškai. Pastarosios kalbos pramoko 
1940-42 metais, kada jis dirbo Rusijos atsto
vybėje Vašingtone.

BALF seimas nukeltas į spalių 
18 dieną

BALE direktorių valdyba buvo pranešusi, 
kad metinis BALF seimas įvyks rugsėjo mė
nesio 2 dieną. Dabar pranešama, kad dėl ne
numatytų techniškų kliūčių tas seimas įvyks 
spalių mėnesio 18 dieną New Yorke. Spalių 
mėnesio 19 dieną įvyks BALF ruošiama va
karienė.

Ta proga lietuviams tremtiniams reikėtų 
BALF pasiųsti sveikinimų ir išdėstyti savo 
šalpos pageidavimus. Dr. B. Vargas

• Senatorius M. E. Tydings reikalauja, kad 
prez. Trumanas skubiai šauktų tarptautinę 
konferenciją visuotinio nusiginklavimo klau
simams spręsti. Esą tik prez. Trumanas turįs 
prestižą šaukti tokią konferenciją. Toliau nu
rodė jis, kad nesą kito pasirinkimo, reikią 
karą paskelbti neįstatymišku arba niekas neiš- 
liksiąs gyvas.
• Gen. Eisenboweris dėl atominės bombos 
veikimo pareiškė, jog karo istorija nežinanti 
tokio naikinančio ginklo, kaip atominė bomba.' 
Tuo tarpu Staliniu atominė bomba sukelianti 
tik nervinį karą ir ji nesanti lemiamas ginklas.
• Per praėjusį mėnesį į U.S. zoną Vokieti
joje atvyko 44.000 D.P., gi išvyko tik 9.100 
asmenų. Dabar U.S. zonoje yra 547.500 D.P. 
Q Tito pasiuntinys Amerikoje pareiškė, jog 
Jugoslaviją identifikuoti su komunizmu esan
ti nesąmonė. Jugoslavijoje komunistų esąs 
menkas procentas.
o Sovietai ambasadorium į Londoną paskyrė 
Zarubin, kuris buvo Kanadoje tose pat parei
gose. Buvęs Sovietų ambasadorius Londone, 
F. Gusev, perkeliamas Maskvon užsienių rei
kalų ministerio pavaduotoju Litvinovo vieton.
• Gen. de Gaulle pasisako prieš priimtą 
Prancūzijos konstitucijos projektą. Sis pro
jektas priimtas didele balsų dauguma: 440 
prieš 106.
• Nepaprasta kelionė ruošiama iš Havajų į 
Kairą be sustojimo. Lėktuvas B 29 pasiims 
13.000 galionų benzino, bendras svoris sieks 
.147.000 svarų, 27.000 svarų daugiau, negu šiai 
tvirtovei galima. Skris per šiaurės ašigalį.
• M. G. paneigia sovietų remiamų laikraščių 
varomą propagandą, jog amerikiečių zonoje' 
gaminami ginklai. Amerikiečių M. G. reika
lauja tuojau visose 4 zonose pravesti patikri
nimą ir nustatyti, kas iš tikrųjų ginklus ga
mina.

Bulgarija suspenduoja JAValstybių 
informacijų įstaigą

AP iš Belgrado praneša, kad jugoslavų 
oficialios įstaigos yra pareiškusios, jog užsie
nių reikalų įstaiga paprašiusi formalioje no
toje JAValstybių informacijų įstaigą ir ame
rikiečių skaityklą Belgrade uždaryti ir bet 
kokį jos veikimą sustabdyti.

Notoje nusiskundžiama, kad JAV ■ žinių 
agentūra buvusi antijugoslaviškos propagan
dos centru ir todėl reikalaujama jos užda
rymo.

Svarbiausia priežastis esanti vieno biule
tenio paskleidimas, kuriame, nurodoma, buvę 
pasisakyta prieš esamą rėžimą.

Vokiečių tauta mažėja
Prof. Heinz Sauermann, ekonomistas, nu

rodo, jog vokiečių Europoje priskaitoma iki 
72 milijonų, bet per ateinančius 50 metų jų 
skaičius sumažėsiąs 50%. Šiuo metu esąs 
Vokietijoje 4.500.000 moterų perteklius ir 100 
vyrų tenkančios 1.270 moterų, arba vienam 
vyrui 12,7 moterų. Mirimų skaičius provin
cijose esąs dvigubai, vidutinio didumo mies
tuose — tris kartus ir dideliuose miestuose — 
keturis kartus didesnis už gimimų skaičių. 

(Atkelta iš 1 push) 
vuliai, maistas ir pašaras. Kolchozo žemė bu
vusi pareigūnų pasisavinta.

Kiek anksčiau skaitėme, jog panašus va
lymas įvyko rašytojų sąjungoje, nes kai kurie 
rašytojai pradėję skleisti buržuazines atgyve
nusio kapitaližmo idėjas.

Šios trumpos pastabos rodo, jog Sovietų 
Sąjungos vadovybė nėra linkusi atsisakyti 
nuo komunizmo idėjų, o kartu su tuo ji ne
gali atsisakyti ir nuo savo siekimų — įgyven
dinti pasaulyje komunistinę santvarką, kuri 
užtikrintų Rusijai saugumą, kdi’p ikad ne per 
seniausiai buvo Maskvos pafefšžfkyta.-

Jei prisiminsime Paryžiuje ir Naujorke so
vietų atstovų siekimus ir jų Rusijos vidaus 
gyvenimą, tada lengva bus numatyti jų sieki
mus ir pajėgsime teisingai įvertinti Stalino 
pareiškimą.

Įvykiai Balkanuose
Istoriniame tautų gyvenime Balkanai vi

sada buvo parako statinė, kuri greit sprog
davo ir prasidėdavo tautų nelaimė. Ir šian
dien Balkanai vaidina tą patį vaidmenį, nors, 
Maskvos radijo pareiškimu, ten slavų tautos 
gyvenančios laisvą gyvenimą.

INS žiniomis iš Belgrado, JAValstybės yra 
nusilenkusios Jugoslavijos vyriausybes reika
lavimui, kad uždarytų JAV savo informacijų 
skyrių Belgrade. Vadinasi, JAValstybės, ku
rios suteikė Jugoslavijai už 315.778.000 dolerių 

Iš Paryžiaus konferencijos
Triestas stovi ant taikos kelio

Triesto klausimo sprendimas atsiduria 
neišsprendžiamoje stadijoje. Amerika ir D. 
Britanija nieku būdu nenori atidėti arba pa
vesti kitoms kurioms organizacijoms spręsti 
Triesto klausimą, nebent JT automs. Jugo
slavų italų bendras pasitarimas nedavė lauk
tų rezultatų.

Besvarstant -Triesto problemą, atmosfera 
prie Viduržemio jūros dar labiau sutirštėjo, 
nes sovietai iš naujo reikalauja iš Turkijos, 
kad ji leistų Dardanelus saugoti ir Rusijai. 
Orą pablogino ir Jugoslavijos pasisakymas, 
jog ji nepasirašysianti taikos sutarties. Ang
lija ir Amerika taip pat pasisakė, jog jos nepa
sirašysiančios Italijos sutarties, jei nebus Trie
sto problema tinkamai išspręsta. Pagaliau

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
atstovų suvažiavimas

Jau daugiau negu metai, kaip susiorgani
zavo LRK ir dirba šalpos darbą Vokietijoje 
ir Austrijoje. Savo nuveiktiems darbams 
apžvelgti ir ateities veikimo gairėms nustatyti 
jo Vyr. Valdyba š. m. rugsėjo 26-27 d. H a n a u 
lietuvių stovykloje sušaukė pirmąjį Vokieti
joje ir Austrijoje veikiančių LRK skyrių at
stovų suvažiavimą, į kurį atvyko apie 70 at
stovų.

LRK Vyr. Valdybos pirmininkui dr. D. 
•basaičiui atitinkama kalba suvažiavimą pra
dėjus ir susirinkusius skyrių atstovus pasvei
kinus, išrenkamas suvažiavimo prezidiumas 
(su pirm-ku prof. P. Dambrausku), sekretoria
tas, mandatų ir rezoliucijų komisijos. Ta 
proga suvažiavimą sveikino LTB Vyr. Komi
teto — P. šilas ir raštu Apaštališkojo Sosto 
teto — P. Šilas ri raštu Apaštališkojo Sosto 
delegatas kan. Kapočius.

Po to suvažiavimas pradėjo darbo posė
džius. Vyr. Valdybos pirmininkas dr. D. Ja
saitis padarė platų metinės veiklos praneši
mą, paliesdamas visas nuveikto darbo sritis.

LRK veikla yra Lietuvoje atliktų darbų 
tęsinys. Praėjusiais metais šią organizaciją 
atgaivinus, skyrimo būdu buvo sudaryta jos 
vyr. valdyba. Ši valdyba per visus metus 
kruopščiai organizavo skyrius ir verbavo na
rius, kurių šiandien Vokietijoje ir Austrijoje 
jau turima 4.710 (skyrių 85, įgaliotimių — 21). 
Plečiantis šalpos darbui, tikslesniam LRK 
veikimui vykdyti, Vyr.Valdyba darbą paskirs
tė, įsteigdama generalinių sričių įgaliotinių 
institucijas, būtent: anglų zonoje — prof. J. 
Zubkus, rytinėje Vokietijoje — dr. M. Ražai
tis, vakarinėje Vokietijoje —proV. J, Makaus
kas, prancūzų zonoje — dr.^V.-’IngeleviCius, 
Austrijoje — prof. D. Gruodis. LRK reikalams 
atstovauti ir ginti turima nuolatiniai atstovai 
Šveicarijoje, Belgijoje ir Prancūzijoje, kitur 
šiuos reikalus atlieka oficialiai ir de facto 
veikiančios mūsų atstovybės. Šiuo metu LRK 
veikla, nors ir sutinkama daug sunkumų, vis 
labiau plečiama. Glaudžiai bendradarbiau
jama su BALFu ir kitomis šalpos organizaci
jomis užsieniuose ir iš jų kaskart daugiau su
silaukiama paramos. Ypačiai dėkingi mes ga
lime būti BALFo organizacijai, kuri iki šiolei 
yra jau atsiuntusi 150 t rūbų ir avalynės, 225 
dėžes vaistų ir kitų reikmenų. Kadangi ir 
UNRRA mus globoja, tai kartais susidaro 
sunkumų sunčiamoms siuntoms perimti LRK 
dispozicijon ir dėl to jų dalis kartais mums 
nepatenka.

Revizijos komisijos pranešimu konstatuota, 
kad atskaitomybė tvarkoma gerai. Patvirtin

vertės gėrybių, turi uždaryti savo informaci
jos tarnybą ir skaityklą.

Žinodami, kad Balkanai yra Sovietų Są
jungos įtakoje ir globoje, galima sutikti, jog 
ir šis žygis nėra svetimas Maskvai, o jei taip, 
tada Stalino pareiškimas darosi jau vėl ma
žiau patikimas.

Maršalas Tito pareiškė, jog Jugoslavija 
neužmiršianti Venecija-Julija tol, kol ji ne
būsianti sujungta su Jugoslavija. O Paryžiuje 
Jugoslavijos delegacijos atstovas taikos kon
ferencijoje pareiškė, jog jei būsią priimta 4 
didžiųjų nutarimas dėl Venecija-Julija, tai 
Jugoslavijos vyriausybė nepasirašysianti tai
kos sutarties ir jos kariuomenės daliniai iš 
vakarinės Istrijos nepasitrauksią.

Šie du pareiškimai Stalino patikinimus 
bendradarbiauti taip pat susilpnina, nors ir 
netiesioginiai.

Dardanelų klausimo sprendimas vėl So
vietų Sąjungos keliamas. Antroje įteiktoje 
notoje Turkijai vėl reikalaujama Dardanelų 
apsaugą pavesti tik Turkijai ir Sovietų Są
jungai.

Dunojaus navigacijos reguliavimo klausi
mas taip pat veda į Maskvą. Graikijoje gin
kluotų bandų rėmimas, pagal Graikijos mi
nisterio pirmininko pareiškimą, esąs vykdo
mas iš kaimynių kraštų, iš kur teikiami gin
klai.

Šie visi paminėti reiškiniai veda prie tam 
tikro rezervuotumo Stalino pareiškimui.

reikalą pablogino ir įvykiai šiaurinėje Grai
kijoje bei karaliaus grįžimas.

Taikos konferencija artėja prie galo
Taikos konferencija įbrido jau į trečiąjį 

mėnesį. Per tą laiką esminių klausimų iki 
šiol dar nepasisekė išspręsti. Konferenciją 
tačiau norima užbaigti iki spalių 15 dienos, 
nes nuo spalių 23 d. numatoma JTautų visu
mos suvažiavimas Naujorke. Iki spalių 5 d. 
turi būti patiekta visų, penkių sutarčių pro
jektai plenumui priimti.

Kad ir imamasi visokių pagreitinimo prie-, 
monių, betgi dar niekas negarantuoja, Jog 
konferencija baigsis nustatytu laiku.

Vokietijos svarstymas numatomas lapkri
čio mėn. pabaigoje. Sprendžiant šią proble
mą, teks pakloti ant stalo atviras kortas.

tas metinis balansas ir priimta sąmata šiems 
kalendoriniams metams.

Suvažiavime pranešimus padarė ir gene
raliniai sričių įgaliotiniai bei skyrių atstovai, 
išryškindami veikimo sąlygas ir sutinkamas 
darbo kliūtis savo vietose. Darbo nuotaiką 
paįvairino p. Šmulkščio pranešimas apie tarp
tautines šių dienų problemas ir p. M Avie- 
tėnaitės — apie emigracijos galimumus ir da
bartinė tremtinių būklę, išeinant iš bendrosios 
padėties. *

Suvažiavime gana plačiai buvo išnagrinė
tas santykių su kitomis 'tremtinių organizaci
jomis koordinavimo reikalas. Galutinoje iš
vadoje apsistota ties mintimi, kad LRK turi 
apsiriboti šalpos darbu ir tam tikslui, glau
džiai’ bendradarbiaudamas su kitomis tremties 
organizacijomis, ieškoti būdų reikiamoms 
lėšoms surasti.

Suvažiavimui baigiantis buvo priimta visa 
eilė LRK darbą liečiančių rezoliucijų ir pa
siųsti sveikinimai: Apaštališkojo Sosto delega- 
turai ir vyskupams, buv. Lietuvos prezidentui 
dr. K. Griniui (kuris už didelius tautai nuo
pelnus pakeltas LRK garbės nariu), Lietuvos 
pasiuntinybėms užsienyje, BALFo valdybai 
JAValstybėse, LTB Vyr. Komitetui ir UNRRA- 
os Vyr. Vadovybei Vokietijoje.

Suvažiavimo baigiamajame žodyje Vyr. 
Valdybos pirm-kas dr. D. Jasaitis pareiškė 
padėka visiems tautiečiams, savo darbu ir pa
sišventimu prisidėjusiemsprie LRK užsibrėž
tų tikslų, kad ir sunkiose tremties sąlygose, 
įgyvendinimo.

Suvažiavimas praėjo gražaus bendradar
biavimo, rūpestingo reikalų tvarkymo ir gra
žaus užsimojimo ateičiai darbo ženkle. Bai
giant sugiedotas Tautos himnas.

Svečiai, viešėdami Hanau, aplankė „At
žalyno“ teatro spektaklį „Turandot Kinijos 
Princesė". Be to, rugsėjo 27 d. buvo atlaikytos 
pamaldos už žuvusius ir mirusius narius. 
Jose dalyvavo visi suvažiavimo dalyviai.

Tegul LRK darbai būna artimi kiekvienam 
iš mūsų, o jiems paremti tebūna užtikrinta 
kiekvieno mūsų nuoširdi pagalba ir visokerio
pa parama.

Hanau visuomenė ir šį kartą gražiai priėmė 
suvažiavimo dalyvius. Jurgis Janušaitis.

Pranešame skaudžiai liūdną žinią, kad mū
sų mylima

stud. ALDONA MAŽEIKAITE 
š. m. rugsėjo 23 d. tragiškai žuvo.

Palaidota Wuerzburgo miesto kapuose.
Globėjas ir Danutė Paškevičiūtė
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