
M MUSU KELIAS =
*11 III LITHUANIAN INFORMATION NEWSPAPER PERMITTED BY MILITARY GOVERNMENT

Nr. 40 (49) II metai LIETUVIŲ SAVAITRASTIS Dillingen/D., 1946 m. spalių 10 d. -

Nesiduokime 
provokuojami

Kas mes esame Ir ko mes siekiame — 
mums patiems visiškai aišku. Lygiai tai gerai 
žino ir mirtinieji mūsų tautos priešai, nuo ku
rių mes stengėmės nutolti ne vien tik veng
dami belaikės mirties, bet ir protestuodami 
prieš mūsų Tėvynės okupaciją ir smurtą.

Šitie amžinieji Lietuvos ir lietuvių tautos 
priešai mūsų iš akių neišleidžia ir čia, ištrem
tyje. Tuo tarpu neturėdami galimybės mus 
paimti tiesiogiai „ataskaiton“, stengiasi įvai
riais kitais būdais provokuoti ir mums pa
kenkti. Nuo pat pirmųjų stovyklinio gyveni
mo dienų kai kuriose lietuvių stovyklose bu
vo galima pastebėti tam tikrų reiškinių, kurie 
vertė rimčiau į juos pažiūrėti ir pasiįdomauti, 
kieno naudai kai kurių pavienių asmenų dir
bama. Šiandien jau yra tikrų faktų, kad į 
mūsų tarpą bandoma įbrukti pasaulinę špio
nažo mokyklą baigusių asmenų, kurie turi už
davinį ne tik rinkti įvairiausias žinias apie 
mus „tėvui“, bet gudriais būdais bei priemo
nėmis stengtis išprovčkuoti pavienius mūsų 
bendruomenės narius, įtraukti ar paraginti 
juos prie vieno ar kito nusikalstamo darbo ar 
lietuvio vardą žeminančio elgesio, kad tuo bū
du sukompromitavus prieš globėjus ir vakarų 
kultūringąjį pasaulį visą lietuviškąją ben
druomenę.

Mūsų pareiga tokius agentus išaiškinti ir 
visais galimais būdais užkirsti kelią jiems va
ryti pragaištingą veiklą. Be to, mums reikia 
būti atsargiems. Aišku, kad šitokie agentai 
stengsis veikti prisidengę lietuvių tremtinių 
vardu (kai kurie jų tik visai neseniai atsi
kraustę į čia iš rytų), nes atvirai veikdami 
neturės pasisekimo. Tad mums privalu atsar
giai ir kritiškomis akimis žiūrėti kiekvieną 
tokį veiksmą, kuriuo bandoma skaldyti lietu
viškąją visuomenę, nuteikti taip vadinamąjį 
prolitariatą prieš vadovaujančius sluoksnius 
ir pan. Jau nuo seniau kai kuriose stovyklose 
vieno ar poros neaiškių tipelių iniciatyva sten
giamasi suorganizuoti taip vadinamų amžinų 
„tiesos" ieškotojų būrelius, kurių atstovai net 
viešai bando drožti patoso pilnas prakalbas 
apie pasireiškiančią kažkokią vadinamąją ne
lygybę, masės nuskriaudimus, kiekviename 
žingsnyje vykdomas iš piršto išlaužtas vagys
tes, valdžios netinkamumą, diktatūras ir 1.1. 
Kiekvienas asmuo, kuris ar tai kultūriniame 
gyvenime, ar bendruomenės administracijoje 
turi imtis vadovaujamosios vietos, šitų „tei
sybės“ ieškotojų tuoj pradedamas šmeižti, juo
dinti, paleidžiamos juokingiausios ir nieko 
bendro su tikrove neturinčios paskalos apie 
to žmogaus praeitį ir 1.1. Stovyklose ir lietu
vių bendruomenės tarpe bandoma platinti pu
siau slaptai kažkokio tremtinių komiteto (tik 
ne Lietuvių Tremtinių Bendruomenės) vardu 
atsišaukimus ir pamfletus, kuriuose bjauriau
siu būdu juodinama buv. nepriklausomoji Lie
tuva, vadovaujantieji asmenys vadinami fa
šistais, niekšais ir 1.1.

Kam šitokiais metodais ir priemonėmis ši
tie „teisybės“ ieškotojai ir „vargšų“ globėjai 
nori pasitarnauti, labai lengvai suprantama. 
Lietuviškoji bendruomenė demoralizuojama, 
suskaldoma, nuteikiama viena visuomenės da
lis prieš kitą, vadovaujantieji asmenys apš- 
meižiami, lietuviškas kultūrinis darbas su
griaunamas ir jo vietoje „teisybės“ ieškotojai 
pradeda kombinuoti savo „veiklą“ išplėsti, 
paimti tremtinių bendruomenės informavimą 
į savo rankas ir pan. Įsigalėję tokie „teisy- 
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w ©Šuolis į bedugnę, vokiečiai ir kaltė
Neseniai sukakako septyneri metai, kai 

Vokietija metėsi į klaikiąją avantiūrą, nuo 
kurios pasėkų pasaulis dar ir šiandien neatsi
gauna. Metinės gera proga prisiminti ir apž
velgti anuometines sąlygas ir priežastis, pri- 
vedusias pasauli prie šiurpiojo sukrėtimo, ne 
tik apžvelgti, bet ir giliau susimąstyti. Visos 
Europos spaudoje rugsėjo mėn. pradžioje ra
dome labai daug sukaktuvinių straipsnių — 
daugumoje tačiau tik buvo apžvalgos, chrono
loginis įvykių pavaizdavimas ir iš viso jau 
kiek nuvalkiotos frazės. Šiuo požiūriu beveik 
nieko naujesnio neįnešė vokiečių publicistika 
— tuo tarpu pačių vokiečių pokarinė galvo
sena, jų daromas karo prižasčių, jo pralaimė
jimo ir dabartinio operacinio laikotarpio ver
tinimas mums ypač yra įdomus. Tad juo la
biau su įdomumu tenka susipažinti su nedau
gelio blaiviųjų Vokietijos protų reiškiamomis 
nuomonėmis šios sukakties proga. Turime

SVARBIEJI SPRENDIMAI ARTĖJA
Bymes pareiškimų šviesoje

Tarptautinio bendradarbiavimo sėkmingu
mas pareina nuo didžiųjų sąjungininkų tikslų 
ir nuo tų metodų, kuriais tie tikslai bus įgy- 
ventinti. Karo metu buvo vienintelis tikslas 
— sunaikinti priešą. Šio tikslo siekime didelių 
skirtumų tarp didžiųjų nebuvo. Tuo tarpu 
karui pasibaigus, vakarų demokratijų ir rytų 
diktatūros siekimai nebesutapo su jų pačių 
paskelbtais Atlanto chartos ir Jungtinių Tau
tų chartos principais ir dvasia.

Šiandien pasaulis atsidūrė tarp dviejų 
skirtingų ideologijų, siekiančių skirtingais 
metodais pastovios taikos.

JAValstybės savo tikslus nebe vieną kartą 
išreiškė. Jų tautos vadai — prezidentas Tru- 
manas, užsienių reikalų ministeris James F. 
Byrnes, o anksčiau prez. Rooseveltas — užak
centavo, jog JAValstybės iš šio karo nelaukia 
jokios naudos sau, neieško teritorinių laimė
jimų, bet siekia visoms tautoms — didelėms 
ir mažoms — politinės laisvės, ūkinės gerovės 
ir pastovios taikos visame pasaulyje. Šiems 
siekimams įgyvendinti, JAValstybės naudoja 
taikingą būdą, tarptautinį bendradarbiavimą, 
suderintą su pagrindiniais Jungtinių Tautų 
dėsniais. Tokiam Amerikos tautų bendradar
biavimui pritaria visas demokratinis pasau
lis, išskyrus diktatūrinius kraštus, kurie tai
kos siekia pavergdami mažąsias ir silpnąsias 
tautas, jas ekonomiškai, politiškai, kultūriškai, 
pavergdami ir sunaikindami. Diktatūrinių 
kraštų pokariniai siekimai visai nesiderina su 
Antlanto ir JT chartomis.

Dėl tokių skirtingų siekimų ir metodų, 
dažnas klausia, kas bus toliau, kuriuo būdu 
bus suorganizuota pastovi taika?

Klausimas yra vienas esmingiausių. Taika 
ir laisvė yra pagrindiniai žmonijos gyvenimo

Ko nori Prancūzijos socialistų partija?
Mūsų korespondento Paryžiuje

Jei visi prancūzai mėgsta iškalbingumą, tai save laiko kumpiu krikščionis demokratus; ir kalbėjo beveik
prancūzas socialistas jį mėgsta ypatingai, tarp dviejų duonos riekių,^valgomų komunistų vieningai,' visi vienodai, matydami partijai 
Paskutinys — 38-sis — Prancūzijos socialistų ir krikščionių demokratų. Girdi, ir vieni ir Pavojų. Ir senasis generalinis partijos sekre- 
partijos kongresas Paryžiuje, užsitęsęs ketu- antri tą kumpį su apetitu kanda ir greitai torius (D. Mayer) ir naujasis (Guy Mollet) 
rias dienas ir tris naktis, pasižymėjo ne tik ryja. Šioji metafora teisingai pavaizduoja pagrindinėmis savo mintimis pilnai sutapo ir 
gražiakalbiškumais, bet ir idėjomis, kuluarais, socialistų partijos poziciją, spaudžiamą iš vienodai vertino ir komunistines herezijas ir 
metaforomis ir labai įdomiais manevrais, abiejų pusių ir nebeturinčią galimybės nei krikščionių demokratų slaptas kalkuliacijas. 
Kongreso pradžioje galėjo teisingai atrodyti, laisviau manevruoti nei atlaikyti kitų spaudi- Kad būtU sugrąžinta socialistų partijai vel- 
jog Prancūzijos socialistai lyg norėtų palikti mus. Tuo metu, kai Bidault turi už savo nu- kim0 laisvė, kongresas nutarė panaikinti „so- 
savo ilgomis pastangomis sudarytas tvirtoves garos visą bažnytinę herarchija, visus prak- cialistų-komunistų susitarimo komitetą“ ir 
ir lyg norėtų persikelti į paprastus apkasus, tikuojančius katalikus ir visą Prancūzijos ^u0 užbaigti be paliovos vis auginamą iliuziją. 
Todėl Prancūzijos spauda po pirmųjų kon- katalikiškųjų tradicijų svorį, Leon Blum i°S tos dvi sesers — komunistų ir socialistų 
greso posėdžių statė jumoristiškus klausimus, teturi tik masę, susimaišiusią ir besimaišan- partijos — vis dar nori ir galvoja apie susl- 
norėdama patirti, kas darosi su ta labai in- čią tarp dviejų polių: aiškaus marksizmo ir jungimą. O kad neatrodytų, jog senasis gene- 
telingentinga partija, ko ji nori ir ko ji siekia, neaiškaus socializmo. Tuo metų kai Thorez ralims sekretorius palaiko kažkokius intymius 
Ir kol nebuvo pasibaigęs kongresas, taip nle- laiko už vadelių darbininkų profesinių sa- santykius su M.R.P. (krikščionimis demokra- 
kas ir negalėjo atsakyti: ar socialistų partija jungų centrą (G.G.T. — Confėderation Gėnė- tais), tai rado reikalinga ir jį pakeisti nauju, 
nori suskilti ar ji nori susikonsoliduoti. Ge- rale du Travail) ir gali lengvai diriguoti strei- Tuo norėta dar kartą pabrėžti socialistų parti- 
riausieji kongreso lyderiai — Blum, Daniel kus, Leon Blum teturi savo rankoje tik Da- j°s savarankiškumas ir atsipalaiduoti nuo 
Mayer, Andrė Philip, Rivet, Auriol, stačiai chau kalėjime parašytą knygąL „Žmoniškumo visokios asmeniškos hypotekos, galinčios ap- 
apsvaigino klausytojus paradoksais. Jų pra- laiptais“. Kongrese jam buvo patarta pakeisti sunkinti ramų, tvarkingą ir rimtą vidaus poll- 
nešimai, palydėti dviejų dienų ir vienos nak- ją į kardą, kiek galima aštresnį, ir nedaryti tinio gyvenimo būdą.
ties aistringiausiais debatais, apvertė po keletą iš ąžuolo lapų kilimo, ant kurio jis vaikščio- Nauja socialistu vadovaujančioji ekipa 
kartų visą socialistų partijos taktiką, visą jos jąs su tauriomis socialistinėmis idėjomis. Kon- kongrese sugebėjo išvystyti ganą aršią kri- 
idėjinį pasaulį ir net visus jos autoritetus, grėsė ir pats Blum užsiminė apie reikalą pra- tik senųjų« adresu. Iš pradžių atrodė kad 
Tarp daugelio kritikos, maištavimų ir bruta- vesti socialistų partijai griežtą demarkacijos aujieji jaunieji oratoriai“ nori surevoliu- 
liausių teigimų maišėsi kalbėtojai ir pristatė liniją tarp komunizmo ir kapitalizmo, tarp partijos dvasiąi nori primesti partijai 
kongresui socialistų partijos ir neit visos Pran- klerikalizmo ir sovietinio rėžimo Ieškant tos ryškesnį veidą> palinkusį daugiau ( kairę. Ir 
cuzijos ateities vaizdą. Iš visų kalbų išėjo taip, labai plonos linijos, daugelis socialistų galvų kai naujam generaliniam sekretoriui buvo pa- 
kad Prancūzijos socialistai kalbėjo piktai ir apie komunistus ir apie leistas iš auditorljos priekalštas, jog jis dau-

Pasaulio spaudos apžvalga 
prieš akis žinomojo tarptautinės teisės spe
cialisto, pažįstamo ypač karo metu Vienos 
universiteto studentams, pernai gi Tiubingene 
įsikūrusio ir dėstančio šio miesto universitete, 
prof. Julijaus Adolfo Merkl’io neseniai pa
skelbtą straipsnį apie šuolį į bedugnę. 
(„Schwaebisches Tagblatt“). Tai straipsnis ver
tas didesnio dėmesio, įrodąs, kad senesnioje 
vokiečių intelektualų kartoje atsiranda švie
sių protų, sugebančių šaltai ir objektyviai ver
tinti įvykius bei daryti reikiamas išvadas.

Ką gi prof. Merki savo straipsny skelbia? 
Jis pirmiausia meta įdomią mintį, kad rugsėjo 
pirmosios sprendimas buvęs paskutiniuoju 
šauksmu į vokiečių tautą įvykdyti dvasinį 
lūžį. Dar toli prieš šią datą, 1933 m. visa eilė 
politikų bei mokslininkų (E. Schiffer, prof. 
Meinecke, Hendrik de Man) yra nurodę į bū
simus pavojus vokiečių fašizmo valdžios 
paėmimo atveju. 1934 m. žudynės galėjusios

siekimai. Kaip bus prie jų prieita? Kokiose 
apystovose atsidūrė dabartinė tarptautinė 
padėtis?

JAV užs. reikalų ministeris James Byrnes 
amerikiečių klube Paryžiuje pareiškė, kad 
„tarp sąjungininkų pažiūrų konfliktas“ esąs 
rimtas, „po kiekvieno didelio karo, laimėto 
daugelio tautų jungtinėmis pastangomis, atsi
randąs tarp sąjungininkų konfliktas taiką su
darant. Būtų neprotinga paneigti konflikto 
rimtumą, kuris iškyla po karo tarp sujungi- 
ninkų pažiūrų“.

„Ignoruojant konfliktą arba sumažinant jo 
rimtumą, nebūtų nei konfliktas išspręstas nei 
padėta siekti taikos. Iš kitos pusės, konflikto 
ir jo rimtumo perdėjimas taip pat daro sun
kumų esamą konfliktą sprendžiant.“

Toliau Bymes priminė Stalino pareikštą 
mintį, jog karas dabar negręsiąs ir pažymėjo, 
kad Amerika užsienio politiką tęs griežta li
nija ir rūpinsis, kad ateities karo sėklos ne
būtų sėjamos. Jis pareiškė savo tikėjimą, jog 
nieks šiandien karo nenori, bet kartu pasakė, 
jog vieno tokio šnekėjimo neužtenka. „Bet 
yra sunkumų, nors nė viena tauta karo nenori, 
kurie iškyla iš tų tautų, kurios savo politika 
ar veikimo būdu veda prie karo. Yra tautų, 
kurios politinės ir ekonominės naudos siekia 
taip, jog be karo negalima to atsiekti.“

Po tokių Bymes pareiškimų aiškėja, jog 
kai kurios tautos savo politiniais ar ekonomi
niais siekimais skatina tarp tautų nesantaiką 
ir gali privesti net prie konflikto, jei neatsi
sakys nuo savo siekimų.

Artimiausieji mėnesiai turės išryškinti 
tarptautinio bendradarbiavimo apystovas. 
Ypatingai ryškiai siekimai ir intencijos iškils

sprendžiant Vokietijos, Austrijos ir Dunojaus 
klausimus. Amerikos nusistatymas Vokieti
jos klausimu daug kartų buvo jau pareikštas, 
lygiai taip pat buvo pasisakyta ir Maskvos. 
Bet tie pasisakymai yra prieštardują vienas 
kitam. Bymes paminėjo, jog Amerika teri
torinių laimėjimų nesiekia ir kad Vokietijos 
rytų sienų klausimas dar nesutvarkytas ir ne
galutinas. Lenkijos ministeris pirmininkas 
Osubka Morawski rugsėjo 30 d. Kotowicuose 
lenkų socialistų susirinkime pareiškė, kad so
vietų kariuomenė ir lenkų pajėgos bendrai 
saugos vakarų Lenkijos sieną fr kad marša
las J. Stalinas yra patvirtinęs, jog visi tie, 
kurie Lenkijos vakarų sieną norėtų keisti, tu
rėtų reikalų ne tik su Lenkijos, bet ir su So
vietų Sąjungos kariuomene. Panašiai pasi
sakė ir Čekoslovakijos užs. reik, ministeris, 
kad ir jie neleis Lenkijos vakarinių sienų 
keisti.

Vadinasi, rytų tautų blokas iš šio karo 
nori turėti ir politinės ir teritorinės naudos.

Iki šiol dar nebuvo pasisakyta iš vakarų 
sąjungininkų pusės dėl Pabaltijo valstybių 
atpalaidavimo nuo sovietų komunistinio rė
žimo ir dėl grąžinimo tiems kraštams politic 
nių laisvių bei atstatymo demokratinės tvar
kos, kurios yra nubrėžtos JTautų chartoje bet 
prezidento Trumano užsienio politikos gai
rėse.

Taigi, artėjame prie tų apystovų, kurių 
nebus galima pašalinti tuščiais žodžiais, bet 
reikės įrodyti darbais, artėjame, nors ir labai 
lėtai, prie sprendžiamųjų Europos klausimų, 
kurie nulems tarptautinio „bendradarbiavimo 
formą ir metodus, o tada turės išryškėti Pa
baltijo kraštų ir kartu DP likimas.

sukelti daug sunkių minčių, tač a, anot prof. 
Merki, smūgis Prahai ir protektorato sudary
mas jau tikrai turėję paveikti išlavintų ir 
subrendusių vokiečiu protus. Čia jau nebuvę 
vietos remtis kitų tautų imperializmu, nes 
savo elgsena vokiečių reichas jau galutinai 
neteko- tarptautinio pasitikėjimo. Tai buvusi 
netiesioginė įžanga į neišvengiamu tapusį 
naująjį pasaulinį karą ir drauge — atsižvel
giant į tarptautinę padėtį — į trečiojo reicho 
žlugimą.

O kad šis žlugimas įvykęs dėl agresinio 
karo pobūdžio, tai, pabrėžiama, esąs pats didy
sis nacionalsocializmo nusikaltimas. Šios kal
tės negalį sumažinti ir vėliau sekę įvykiai, nes 
visi kiti nusikaltimai tegalėję atsirasti tik 
totalinio karo sukurtoje atmosferoje.

Ar vokiečiai savo daugumoje, jei ne visu
moje, pritarė Hitlerio avantiūroms? Taip —
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giau myli komunistą, negu socialistą, tai jis 
drąsiai atkirto: „Toks teigimas yra daugiau, 
negu klaida: tai yra niekšingas šmeižtas“. 
Nėra jokio pagrindo tikėti, kad šie naujo 
generalinio sekretoriaus žodžiai būtų buvę 
apgaulingi. Tiesa, kai kas norėjo paabejoti 
jų nuoširdumu, bet visos kongreso rezoliucijos 
rodo, kad socialistų partijos vadovaujančio 
komiteto pakeitimas yra tik asmenų, o ne 
idėjų perstatymas. Mat, socialistų partija po 
paskutinių rinkimų prarado šiek tiek „terito
rijos“, ir kongresui būtinai reikėjo padaryti 
pataisų partijos taktikoje. Tatai buvo reika
linga akivaizdoje besiartinančių naujų rinki
mų. Tam reikalui socialistų kongresas ir no
rėjo sudaryti pajaunėjimo įspūdį. Prancūzijos 
socialistų priešai skelbia, kad tas pajaunė- 
jimas yra lygus pudrai ant susenusios panos 
veido... Jų simpatikai nori įžiūrėti kongrese 
tikrai rimtą ir Prancūzijos politiniam gyve
nimui naudinga pašviežėjimą.

Nuo ko ir kaip pradėti?
Toks klausimas kongrese užėmė daug laiko 

ir daug tuščios vietos. Kai Leon Blum mėgino 
aiškinti, jog reikia socialistų partijai daugiau 

(Pabaiga 7 pusk)
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^Lietuvių gyvenimas^

„Paskelbkime vieni kitiems amnestiją!"
Prieš išvykdamas | JAV, pagerbtas buv. Lietuvos prezidentas Dr. K. Grinius paskelbė

savo testamentą žodžiu spausdinamo laikraščio.
Iš tremtinių bendruomenės Vokietijoje at

sisveikino mūsų brangus tautos veteranas, 
vienintelis gyvas laisvos Lietuvos respublikos 
prezidentas Dr. K. Grinius. Kelis pasta
ruosius mėnesius jis buvo apsigyvenęs Hanau 
DP stovykloje. Sekmadienį, rugsėjo 29 d., sto
vyklos vadovybė surengė garbingam jubilatui 
aktą jo 80 m. sukaktuvių proga ir kartu at
sisveikinimą, nes Dr. Kazys Grinius greit iš
vyksta į JAV.

Aktas praėjo iškilmingai. Prisirinko pil
na salė hanauiečių, norėjusių darkart pagerb
ti savo didįjį tautietį, laisvos Lietuvos sim
bolį. Buvo sudarytas garbės prezidiumas.

Iškilmingąjį aktą atidarė Hanau stovyklos 
komiteto pirm. agr. Gilvydis, šiltais žodžiais 
apibūdindamas iškilmių prasmę. Pirmoje ak
to dalyje buvo numatytos dvi paskaitos. J. 
Audėnas apibūdino Dr. K. Grinių kaip vi
suomenininką ir politiką, o Dr. Tercijonas — 
kaip gydytoją ir kovotoją socialinėje srityje. 
Paskaitos būtų buvusios dar įdomesnės, jei 
būtų apsieita be senų sąskaitų kitų pakraipų 
ir įsitikinimų tautiečiams. Faktas, kad net to
kiose mums visiems brangiam asmeniui pa
gerbti iškilmėse, surengtose visų visiems, ne
apsieita be priekaištų kitiems ir be kartumo, 
kurio ir taip jau pakankamai patiriame, su
prantama, įnešė nemalonų disonansą.

Po paskaitų sekė sveikinimai. Jubiliatą 
stovyklos vardu sveikino jos vadovas Kutra, 
perskaitydamas ir įteikdamas stovyklos va
dovybės adresą. T. B. vyr. k-to vardu labai 
gražiai ir nuoširdžiai sveikino Dr. V. Jasai
tis, Hanąu moterų tarybos vardu — ponia 
Tugaudienė, įteikdama jubilatui gėlių puokš
tę. Gross-Hesseno apygardos vardu sveikino 
a py jį k-to pirm. agr. Verbickas, Hanau sto- 

— vykios klebonas kun. Klimas, teisininkų ir 
vyr. teismo vardu — p. Simoliūnas, gydytojų 
s-gos vardu — Dr. Ankudavičius, Maž. Lie
tuvos tarybos vardu — J. Grigolaitis, vien
minčių vardu — prov. Makauskas, Raud. Kry
žiaus vardu — Dr. Aleknavičius. Be to; dar 
sveikino skautės ir stautai, įteikdami gėlių. 
Meno ansamblis Dainava" įteikė gėlių ir dro
bėje rašytą ardėsą. Taip pat sveikino sporti
ninkai, o menininku vardu St. Pilka. Daina
vos choras sugiedojo „Lietuva brangi", „Už 
jūrių“ ir „Namo“.

Tada į susirinkusius prabilo gerb. jubilia
tas. Jis padėkojo visiems už nuoširdžius svei
kinimus ir pabrėžė, esąs sujaudintas tuo di
deliu nuširdumu, kokio nesitikėjęs. Dr. Gri
nius pasižadėjo, jei laimingai nuvyks į USA, 
pasitarnauti pagal išgalę mūsų tėvynės iš
laisvinimo bylai, o taip pat ginti tremtinių 
reikalą. Toliau Dr. Grinius priminė, kad jis 
buvo raginamas dar čia parašyti savo testa
mentą. bet to Jis nepajėgęs padaryti, nes tam 
reikia daugiau laiko. Buv. respublikos prezi
dentas pabrėžė, kad jis galįs savo pagrindi
nes mintis pareikšti čia, susirinkimui. Jo di
džiausias rūpestis yra kova prieš tautiečių 
nesantaika. Jis pareiškė iškilmingai: „Pa
skelbkime vieni kitiems amnestiją! Atmeski
me asmeniškas sąskaitas ir užmirškime Jas! 
Ne tik lūpomis giedokime Lietuva tėvynė mū
sų, bet ir pildykime tą mūsų tautos maldą! 
Reikia tą maldą ne tik dažnai kartoti, bet 
pagal ją ir gyventi. Mūsų vyriausias tikslas 
turi būti vienybė!“

Toliau brangusis jubiliatas dar priminė, 
kad ir Dr. Vincas Kudirka taip atsidėjęs ko
vojo prieš nevienybę.

Tais mums visiems įsidėmėtinais žodžiais 
mūsų kilnusis tautietis pasmerkė palinkimus 
tų, nors ir vienminčiais besivadinančių, kurie 
neapsieina be priekaištų ir užsipuldinėjimų, 
tuo pasunkindami mūsų sėkmingas pastangas 
į vienybę.

Jubiliato pareiškimą susirinkimas priėmė 
karštais plojimais. Mūsų skautai, nepartiniai 
kovotojai už lietuvių tautos vienybę, užsidėjo 
Dr. Grinių, mūsų visų laisvės ir nepriklauso
mybės kovos simboli ant pečių ir išnešė iš 
salės, tuo_ atvaizduodami, kad didis tautos sū
nus priklauso visai tautai, ne tik vienmin- 
čiams. . Jonaitis

Spauda anglų zonje
Anglų zonoje gyvenantieji lietuviai turi 

gana skirtingas laikraščių leidimo galimybes, 
nei lietuviai, gyvenantieji amerikiečių zonoje. 
Nuo pereitų metų vasaros buvo pasirodę 
spaustuvėje spausdinami keturi bendro po
būdžio laikraščiai, bet šiandien iš jų nė vie
nas nepasirodo, išskyrus „Saulutę" ir „Skautų 
Aidą" Detmolde ir „Žibintą“ Grcvene. Iki šiol 
buvo leidžiami spaustuvėse spausdinami „Lie
tuvis" Rothenburge, o vėliau Docrverdene, 
„Laisvės Varpas“ Liubecke, „UNRRA AZ“ 
Grevene ir „Mūsų Žodis“ taip pat Grevene. 
„UNRRA AZ“ buvo mažiau žinomas. Laik
raščiui vardas buvo redakcijos ne savo valia 
parinktas. Jis pasirodė šių metų kovo mėn. 
pradžioje. Visą laiką laikraštį redagavo V. 
Kalakauskas, o leido Greveno stovyklos lietu
vių komitetas. Rugpiūčio mėnesį laikraštis

Jaunųjų debiutas Kemptene
Rugsėjo 16 d. Kemptene įvyko jaunų kolo

nijos solisčių — lyrinio soprano P. Bičkienės 
ir mėzza-soprano SL Daugėlienės ir violon
čelisto P. Armono koncertas. Sį jaunų solis
čių koncertą tenka laikyti jų debiutantiniu 
pasirodymu.

Sol. Bičkienė Lietuvoj lankė Vilniaus mu
zikos mokyklą, o sol. Daugėlienė — Kaimo 
konservatoriją. Sinkevičiūtės dainavimo kla
sę. Abi solistės Lietuvoje per mokyklinius pa
sirodymus muzikos profesorių ir dainavimo 
specialistų buvo gražiai vertinamos ir laiko
mos gabiomis mokinėmis.

Šio koncerto programai solistės pasirinko 
lietuvių ir pasaulinių kompozitorių kūrinius. 
Buvo dainuojama Račiūno, Gruodžio, Kača- 
nausko, Šuberto, Sumano, Mendelsono, Grie
go, Beethoveno, Šopeno ir Pučini įvairios 
kompozicijos. Tie, kuriems šias jaunas soli
stes teko dar Lietuvoje girdėti, šio koncerto 
metti galėjo su džijftig.imu konstatuoti, kad jos 
savo pasirinkto darbo srityje, nors ir sunkiose 
tremties gyvenimo sąlygose, yra padariusios 
nemaža pažangos ir parodžiusios daugiau su
brendimo. Jų pasirinkta rimta klasikinė pro
grama, kruopštus pasirengimas ir geras at
likimas susilaukė tinkamo įvertinimo ir 
Kempteno visuomenėje. Gėlių, katučių ir nuo
širdžių aplodismentų publika koncertantėms 
tikrai nesigailėjo. Sol. Bičkienė labiausiai pa
tiko klausytojams gražiai sudainuota Pučini 
Mimi arija iš „Bohemos“, o sol. Daugėlienė 
geriausiai pasireiškė Beethoveno koncertine

sustojo ėjęs ir jo vietoje pasirodė ..Mūsų žo
dis“, kurio vyr. redaktorium pasirašinėjo ra
šytojas S. Laucius, šio laikraščio pasirodė tik
penki numeriai ir paskutiniame numeryje lei
dėjai ir redakcija praneša, kad ne dėl jos 
priežasčių laikraštis daugiau nepasirodys. To
kiu būdu anglų zona liko be spaustuvėje

Plačiai kalbama, kad Detmolde pavyko 
Pabaltijo Tarybai gauti iš anglų karinės val
džios leidimą lietuviškam spaustuvėje spaus
dinamam laikraščiui leisti. Vyr. redaktorium 
yra pakviestas žurnalistas J. Pronskus. Anglų 
zonos lietuviai nepaprastai laukia šio laikraš
čio pasirodant, nes rotatoriais spausdinamų 
irgi pasirodo ne per daugiausia. -v.j.-

IR ROTTWEILIO LIETUVIAI DIRBA ...
Rottweilio lietuviai, kad ir būdami skai

čiumi negausūs (apie 90 asm.), visą laiką ro
do „gyvybės žymes“. Gražiai tarpusavy su
gyvendami ir būdami neblogai susiorganiza
vę, rodo nemaža visuomenišką veikimą. Čio
nykščių lietuvių veikla reiškiasi daugiausia 
švietimo ir kultūros srity, o to veikimo rezul
tatai — neblogai veikiančios pradžios bei vi
durinė mokyklos, anglų ir prancūzų kalbų 
kursai, dailės parodos ir įvairių tautinių šven
čių minėjimai, įvairūs koncertai bei kitokios 
kultūrinės pramogos. Rottwcily gyveną du 
lietuviai dailininkai — T. Petraitis ir Bronius 
Murinas rodo ypatingą veiklumą, pvz., praė
jusiais metais jie dalyvavo bendroje DP dai
lės parodoje, šiais metais tik dviese buvo su
rengę savo darbų parodą Rottweily, o arti
miausiu laiku dalyvauja bendroje Jono Mac
kevičiaus ir Markulio dailės parodoje Tuebin- 
gene. Vietos lietuvių kvietimu ir pagalba, čia 
koncertavo „Ciurlionies“ ir Ravensburgo lie
tuvių meno ansambliai, Jarošeko kvartetas ir 
kiti.

Rottweilio lietuviai gražiai paminėjo ir š. 
m. Rugsėjo 8 d. Tautos Šventę. Iš ryto miesto 
ligoninės kapeloje įvyko pamaldos. Jų metu

kompozicija „Adelaida“. Abi solistės publika 
kelis karius iškvietė kartoti. Taip pat klau
sytojai žavėjosi ir jų sudainuotais 4 duetais, 
kur gražiai derinosi abiejų solisčių balsai.

Didelę koncerto programos dalį davė ir 
violončelistas Armonas, pagrodamas Svendse- 
no, Granados, Dvoržako ir Griego kūrinius, 
kurių atlikimą publika taip pat labai nuošir
džiai sutiko ir įvertino. Koncerto dalyviams 
ypač gražų įspūdį paliko puikiai Armono pa
grota Griego sonato a-molL

Su pakankamu patyrimu ir sugebėjimu 
koncertui akomponavo muz. Fr. Keithingeris.

Šioms jaunoms ir kuklioms Kempteno me
no jėgoms dabar jau galima patarti aplankyt 
ir savo kaimynines kolonijas. A. S.

Tautos Šventės minėjimas pradėtas išva
karėse religinės muzikos koncertu šv. Laury
no bažnyčioj. Koncerto programą atliko muz. 
Armono vedamas kolonijos ansamblis ir so
listės Radzevičiūtė, Bičkienė ir Armonienė, 
vargonais grojo Lehmdorfer. Šventės dieną iš 
ryto bendrabučio kieme iškilmingai pakelta 
vėliava, o šv. Lauryno bažnyčioje atlaikytos 
pamaldos, kurių metu giedojo muz. Armono 
vedamas ansamblis ir solistė Armonienė. Iš
kilmingame šventės minėjime vakare žodį ta
rė komiteto švietimo ir kultūros reikalams 
narys N. Tautvilas. Plačią muzikinę progra
mos dalį atliko kolonijos ansamblis, vedamas 
Armono, ir solistės — Radzevičiūtė, Armo
nienė, Bičkienė ir Eitutienė.

buvo perskaitytas tai dienai skirtas mūsų vy
skupų ganytojiniš laiškas. Po piet UNRRA-oi 
svetainėje įvyko iškilmingas minėjimas - kon
certas. Be iškilmingosios dalies, dar dipl. agr. 
Andrašiūnas skaitė turiningą paskaitą „Lie
tuvos istorijos bruožai“. Pranešimų dalis bu
vo papildyta svečio žurnalisto A. Braziulio 
kalba aktualiais klausimais. Po to sekė kon
certinė dalis. Tomas Andreika

KEMPTEN AS
Rugsėjo mėn. 9 d. atidaryta Žemės Ūkio 

mokykla. Mokyklos direktoriumi pakviestas 
agr. Špokevičius, lektoriais — prof. Paltaro
kas, agronomai Velža, Zumbakis, Bačinskas, 
Pročkys, vet. gyd. Osteika ir sod. technikas 
Tamošickas. Mokslas numatomas išeiti per 
7 mėn. K. Da.

Gražioji Nemuno šalis
GIEDRAIČIAI

Mes pasiekiame Giedraičius. Miestelis ne
didelis, prisišliejęs prie ežero, tatai suteikia 
jam romantišką vaizdą. Ypač labai gražios 
apylinkės, išraižytos ežerų, upelių ir miškais 
apaugusių kalnelių. Mes kopiame nuo vienos 
aukštumos į kitą, einame per miškelius ir pri
simename, kad lygiai prieš 26 metus, taip pat 
spalių ir lapkričio mėnesiais, čia vyko žiau
rios kovos dėl Lietuvos Nepriklausomybės. 
Giedraičiai buvo lyg vartai, pro kuriuos rei
kėjo praeiti, kad turėtum veikimo laisvę toli
mesnei kovai. Tokią svarbią strateginę reikš
mę Giedraičiams suteikė einąs iš Vilniaus į 
šiaurės Lietuvą svarbus kelias, didelės Alio- 
nių pelkės ir ilgas Dubingių ežeras, visa tai 
sudarę žymią gamtos kliūtį.

Dėl to 1920 metais Giedraičiai pergyveno 
kovos audrų dienas ir ėjo iš rankų į rankas, 
kol galiausiai priešas buvo sumuštas, sustab
dytas jo veržimasis į krašto gilumą ir tuo pa
čiu iškovota mūsų krašto nepriklausomybė.

Vaikščiodami po gražias, o kartu taip lie
tuvio širdžiai brangias ir tiek daug prisimini
mų sukeliančias vietoves, lankydami ūkinin
kus, kurių didelė dauguma buvo kovų daly
viai, mes prisiminėme tuos tūkstančius lietu
vių savanorių, kurie prisiekė Aukščiausiajam, 
kad pakėlę kardą be garbės jo nenuleis, kad 
Giedraičių kovos dvasia dar gyva ir ji dar 
kartą rūku pakils žaliųjų ežerų krašte.

Aplankome miestelį, nueiname į bažnyčią, 
kurią 1809 m. pastatydino žemaičių vyskupas 
kunigaikštis Juozapas Ernestas Giedraitis ir 
jo brolis Martynas. Bažnyčios fundatoriaus 
vyskupo širdis yra palaidota presbiterijos sie
noj, o zakrastijoj yra pakabintas didelis jo 
paveikslas.

Tarp storų ir dulkių klodu apsidėjusių 
bažnyčios knygų — dokumentų randame ir 
įdomių miestelio istorijos datų. Giedraičių 
miestelį XVI-XVII amžiuje įkūrė kunigaikš
čiai Giedraičiai, istorijoj vadinami mažaisiais 
kunigaikščiais. Pirmoji bažnyčia buvo me
dinė. statyta 1410 m. Mykolo Gentvilos. Jo
gailos Vladislovo įsakymu.

Atsisveikindami su Giedraičiais, nueiname 
į miestelio aikštę (ties Želvos g.), kur 1923 m. 
buvo pastatytas ties Giedraičiais per Nepri
klausomybės kovas žuvusiems kovų daly
viams paminklas (projektas giedraitiškio daiL 
Jaroševičiaus) ir į gražiai sutvarkytus karių 
kapus.

Vingiuodami kelių keliukais mes pasie
kiame kalną (už Kementos ežero, prie Pilia
kalnio kaimo), kur, spėjama, yra buvusi Gied
raičių pilis, ir čia pasukame Širvintų mieste
lio link. -vk-

(28) Balys Galdžiūnas

Pakeliui į mirtį
Mes sveikiname ateinančius 

amerikiečius
Raštinėje dirbę kaliniai pasakojo, kad 

buvo 26 tautų suimtųjų. Tai vis naujosios 
Europos vergai. Ant tokių tai pamatų buvo 
bandoma statyti naująją Europą, kurioj kiek
vienam nacionalsocialistui žadėjo prideramą 
vietą, pagal užtarnautus nuopelnus. Mes jau 
buvome toj gerovėj daug dienų skaudžiai 
pagyvenę. Jei jie būtų laimėję mūšį po mū
šio, kaip pradžioje jiems sekėsi, neabejotinai, 
į mūsų padėtį būtų suvaryta dar daug mili
jonų gyventojų vėl iš visos Europos. Bet mū
sų ir viso pasaulio laimė, kad ginklų kalba 
kas kart aiškiau kalbėjo vokiečių nenaudai.

Ant vieno kalniuko tarp medžių radome 
jau daugiau kaip du mėnesius nematytuosius 
draugus. Jie piaustė į riekutes pašarinį run
kelį ir valgė. Pasibučiavom laisvei atėjus, 
prisiminėm iškalėtą vargą ir nubraukėm 
ašaras. Jie mielai mus norėjo pavaišinti run
keliu, bet, deja, jau mes buvome spėję ge
resniais dalykais pasivaišinti. Ėmiau ir juos 
įkalbinėti, kad nebevalgytų runkelių, bet jie 
nesidavė įtikinėjami. Jie mums aiškino:

— Jei tai įvyktų mūsų krašte, mes visur 
būtume laukiami svečiai ir širdingai vaišina
mi. Bet čia, mes nuo pirmos dienos turim vėl 
pradėti savą ir nelengyvą gyvenimą.

— O ne, — jiems atsakiau, — kai tik grį
šim į miestą, ten viešbutyje gyvena keli lie
tuviai, kurie jau turi mums šį tą paruošę, ir 
pradžią jau turėsime. O be to, kai ką gau

sime ir iš kalėjimo. Tegul tik mes atgausim 
prarastas jėgas ir vėl gyvensime.

Mes žiūrėjom vieni į kitus lyg labai seniai 
nesimatę. Visi buvom taip sumenkę, o kai 
kurie jau ir sutinę. Jei dar kelios dienos, 
kažin, ar bebūtume turėję jėgų bet kur iš 
kalėjimo sienų išeiti. Ar mažai kam, ameri
kiečiams laisvę nešant prie pat miesto sienų, 
reikėjo baigti gyvenimo knygą versti. Nebe
buvo jėgų ir reikėjo viską palikti. Taip pasi
dalinę mintimis, leidomės keliauti tolyn, dar 
kitų ieškoti. Pakelėje sutikom ir likusiuosius. 
Visi vėl džiaugėmės naujom dienom atėjus. 
Vėl pasipylė išgyvenimų nuotrupos, su aša
rom ir skausmais sumaišytos.

Besikalbant pranešė, kad miestas, dvi va
landas, beviltiškai gintas, įsakytas atiduoti 
amerikiečiams. Kaliniai rikiavosi į kolonas 
ir ruošėsi grįžti atgal. Mes, kaip ir daugelis 
kitų, nutarėm grįžti pavieniai. Mums, be kitų 
reikalų, rūpėjo atsilankyti ir į viešbutį pas 
lietuvius. Ten tikėjomės rasti ir tuos, kurių 
miške dar nebuvom sutikę. Grįžom laukų ta
kais. Aplinkui dar visur tarškėjo kulkos
vaidžių šūviai. Mes nutarėm užsukti prie 
amerikiečių tankų. Ten mes radome trum
pai poilsiaujančius kareivius. Jų tarpe atsi
rado mokančių svetimų kalbų ir mes išsišne
kėjome. Mes papasakojom jiems savo vargą 
ir davėm žinių apie mūsų nedidelį Pabaltijo 
kraštą. Kareiviam tai buvo įdomu. Jie mus 
vaišino cigarais ir cigaretėmis, bet mes abu 
buvom nerūkantieji. Po to jie mums atnešė 
konservų ir pyragaičių. Susėdom - sodybos 
pakrašty ir užkandžiavom. Visur buvo visko 
primėtyta besitraukiančios vokiečių kariuome
nės. Ginklai sulaužyti, uniformų ženklai su
draskyti, dokumentai suplėšyti. Bematant 
tankai pasijudino pirmyn, o mes dar palū
kuriavę taip pat grįžome atgal. Užėjome į 

viešbutį. Ten Jau radome kelis, o bematant 
atsirado ir daugiau. Vėl tą dieną daug kartų 
kartotos kalbos ir džiaugsmas iki ašarų. Bet va
karas jau nešė tamsumą ir mes turėjom aptarti, 
kaip toliau darysime. Kvietė pasilikti vieš
buty, bet dar nežinojo, ar gaus kambarių. 
Ėmėm svarstyti, kaip geriau padarius, ir visi 
priėjom išvadą, kad reikia grįžti atgal į kalė
jimą. Ten jau senosios kalėjimo valdžios 
nebėra. Patį kalėjimą tvarkyti buvo perėmę 
patys kaliniai — čekai. Galvojom labai 
realiai, kad kalėjime, atėjus amerikiečiams, 
būsim atmaitinti, gausim bent kokius rūbus, 
susitvarkysim dokumentus, o paskiau žiūrė
sim, reikės susirišti su kitais lietuviais. Ypa
tingai visiems rūpėjo tie, kurie mus suėmus 
tęsė pasipriešinimo diffbą. Į kalėjimą grįžom 
pirmą kartą savo gyvenime linksmai nusi
teikę. Tie mūrai, nors turėjo tuos pačius 
geležinius užraktus ir tas pačias niūrias celes, 
daugiau jau buvo ne kalėjimas. Ant didžiųjų 
durų kabojo užrašas: „Liberated House of 
Corrections Bayreuth“.

Septyniolika dienų kalėjiminėje 
laisvėje

Prasidėjo visiškai naujas kalėjiminis gy
venimas. Patys kaliniai dėjo visas pastangas 
sunkius prisiminimus sudarančioms apysto- 
voms pašalinti. Dar ankstyvą rytą mes buvom 
liudininkai, kaip iš virtuvės išnešami į gyvu
lių tvartus pašariniai runkeliai, pašarinės 
morkos ir griežčiai. Nauji virėjai išdidžiai 
kalbėjo: tegul dabar tuos burokus valgo pa
tys prižiūrėtojai. Į virtuvę tuoj atvežė kelis 
vežimus bulvių ir miltų.

Ant kalėjimo ligoninės durų tuoj atsirado 
užrašas, kad kaliniai, jaučiantieji bent kokius 
negalavimus, tuoj gali ateiti ir pasitikrinti sa

vo sveikatą. Buvę kaliniai gydytojai patys at
liko savo draugams pirmuosius patarnavimus. 
Susidarė didžiulė eilė. Kalėjimo ligoninė tuoj 
buvo perpildyta pagalbos reikalaujančiais. 
Buvusių patalpų neužteko — tuoj buvo paim
tos naujos. Nuėjau ir aš savo sveikatos pati
krinti. Širdis ir plaučiai buvo tvarkoj. Sti
prus reumatizmas kojose reikalavo lėto, bet 
ilgesnio gydymo. Pasisvėriau. Svarstyklių 
rodyklė rodė 52 kg. Vadinasi, nuo suėtnimo 
dienos buvo netekta 40 kg svorio.

Antrąją dieną, kada į miestą įžengė ameri
kiečiai ir mums atnešė laisvę, mus pasveikinti 
atėjo lietuvių būrelis. Adv. M. išdalino pa
ruoštus pakietukus. Kitų tautybių kaliniai 
nepaprastai susidomėjo. Juk kalėjime buvo 
tiek daug kitų, daug didesnių tautų suimtųjų, 
o lietuviai atsirado patys pirmieji. Didelė mū
sų celės kalinių dauguma ir anksčiau jau ge
rai žinojo, kad apie kalėjimą vaikšto tai vie
nas, tai kitas lietuvis. Aiškiai jautė, kad yra 
kažkokie didesni ryšiai, negu paprasta gimi
nystė. Tokie lietuvių ateidinėjimai tęsėsi kas
dien, kol vieną dieną gavome pakvietimą vi
siems susirinkti į vieno lietuvio, gyvenusio 
mieste, butą. Ten buvo surengtos vaišės. Iš 
kalėjimo nuėjome organizuotai, nes kalinius 
į miestą leido tik su leidimais. Be to, pra
džioje ir judėjimo laisvė visiems gyventojams 
buvo labai suvaržyta. Gyventojai galėjo lai
svai judėti tik dvi valandas priešpiet ir dvi 
valandas popiet. Vaišių metu pasidalinom 
mintim apie savuosius reikalus. Mums pra
nešė, kad ir per radiją ir per atsišaukimui 
amerikiečiai ir kiti sąjungininkai visus Vo
kietijoje esančius užsieniečius, ar jie būtų ka
ro ar politiniai belaisviai, ar darbininkai ir 
tremtiniai, kviečia laikytis senose vietose.

(Bus daugiau)
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Tilo Jugoslavijos naujoji misija
Seniau buvusi Serbija, dabar Jugoslavija, 

turi gan garsų vardą Europos istorijoje ir po
litikoje.

1914 metais Sarajeve (buvusioje Serbijoje) 
paleisti mirtinieji šūviai į Austro-Vengrijos 
sosto įpėdinį ir jo žmoną sukėlė pirmąjį pa
saulinį karą. Serbija tada kariavo anglo-saksų 
pusėje prieš vokiečius. Už tat ji pasidarė iš 
mažos Serbijos didele Jugoslavija.

Antrame pasauliniame kare Jugoslavija 
vėl kariauja anglo-saksų pusėje ir vėl prieš 
vokiečius. Ir vėl yra nugalėtojų eilėse. Tik 
kokia staigmena... Antram karui pasibaigus, 
Jugoslavija ne tik nebesiskaito su savo di
džiaisiais karo sąjungininkais anglo-saksais, 
bet daro gan išdidžią „pozą" jų atžvilgiu. Ir 
štai rezultatai.

Nepaisant protestų ir įvairių žygių iš 
anglo-saksų pusės, Jugoslavija nuteisia ir su
šaudo išgarsėjusį kovotoją prieš vokiečius, ju
goslavų herojų generolą Dragą Michailovičių. 
Tatai nuaidėjo viso pasaulio spaudoje. -Toliau. 
Pirmieji nauji šūviai į amerikiečių lėktuvus 
paleidžiami iš Jugoslavijos. Pirmąjį po pasi
baigusio karo ultimatumą gauna Jugoslavija. 
Pirmieji konkretūs gandai dėl galimo karo 
sukasi apie Jugoslaviją.

Jos ginčai su Amerika dar ir dabar vis ne
sibaigia. Jugoslavija įteikia notą Amerikai 
kaltindama, kad Amerika vien'tik per vieną 
savaitę 32 kartus sulaužė jos suverenumą, per- 
skrisdama be leidimo Jugoslavijos orą. Ame
rika atsako į tai 3.000 žodžių telegrama, vi
sa tai griežtai paneigdama. Be to, Amerika 
reikalauja iš Jugoslavijos 400.000. dolerių at
lyginimo už pašautus lėktuvus ir kaip pašal
pą žuvusių lakūnų šeimoms. Vienu žodžiu sa
kant, „istorija be galo“. Kas gi čia pasidarė? 
Nejaugi gali pasikartoti

antrasis Sarajevas tik priešinga kryptimi?
Klausimas įdomus, bet labai sudėtingas. 

Dabar Jugoslaviją valdo, jos vidaus ir už
sienio politiką nustato garsusis mėlynakis 
maršalas Tito. Jis yra šiuo laikų po Stalino 
pats galingasis Europos diktatorius. Jis gar
binamas Belgrade, lygiai kaip gerbinamas Sta
linas Maskvoje.

Kas yra maršalas Tito?
Tai gan mistiška asmenybė. Apie jį yra daug 
versijų. Tikra jo pavardė ir vardas yra Josif 
Broz. Tautybė — kroatas. Krikštytas kataliku. 
Kodėl jis save pasivadino Tito — taip pat tik 
Spėliojama. Vieni mano, kad tai sudarytas 
vardas iš pirmųjų raidžių teroristinės organi
zacijos pavadinimo („Taina Internacionalna 
Terroristicka Organizacija“). Kiti mano, kad 
tai turi priminti šventąjį Titą, kuris, iš pago
nių atsivertęs į krikščionis, buvo Balkanų mi- 
sijonieriumi. Pagaliau buvo dar 13 amžiuje 
slavų karys pasivadinęs Tito, kuris tais lai
kais daugiau negu kas kitas išžudė mongolų.

Kaip ten iš tikrųjų buvo, pagaliau nebe tiek 
ir svarbu. Svarbu, kad p. Broz (dabartinis 
Tito) per pirmąjį pasaulinį karą, kaip Austro- 
Vengrijos karys, buvo rytų fronte ir pateko 
rusams į nelaisvę/ Vėliau jis jau tarnauja 
Raudonojoje Armijoje, dalyvauja „kontrrevo- 
liucijų“ malšinime, praeina visus komunizmo 
mokslus ir stažus ir pagaliau 1924 metais at
siranda Jugoslavijoje su specialia „misija“. 
1929 metais patenka į Jugoslavijos kalėjimą 
ir ten prabūna iki 1934 metų. Po to jo vėl 
visur būta, bet daugiausia Maskvoje ir Lenin

Rašo Kazys Veržikas

Šūviai į sosto įpėdini ir j amerikiečių lėktuvus. Tito pirmasis 
po Stalino. Ir parlamente kulkos. Du karaliai taip pat nušau

nami. Ar reikia bijoti antrojo Sarajewo?

grade. Nors apie tai yra ir daug kitokių ver
sijų, pats gi svarbiausias klausimas,

kodėl Tito pasidarė Jugoslavijos valdovu?
Čia iš karto reikia pasakyti, kad jugoslavai, 

kaip ir kiti Balkanų žmonės, mėgsta aršias, 
kruvinas vidaus kovas ir kietus, nepermaldau
jamus valdovus. Kita vėl vertus, serbų tauta 
nuo amžių jautė

misiją suvienyti Balkanų slavus.
Čia pat reikia pridėti, kad Rusija taip pat 
labai jau seniai jaučia „misiją“ ne tik tokį 
Balkanų slavų susivienijimą remti, bet ir 
glausti jį po savo „sparnu“. Balkanų slavai 
jau matė visokių valdovų ir vienytojų — 
kiekvienas „vienijo“ savotiškai. Tai senovės 
graikai, makedoniečiai, romėnai, hunai, gotai, 
turkai ir va dabar patys pietų slavai — Mask
vos pavėsyje.

Nuo paskutinių svetimųjų vienytojų turkų 
pirmieji išsilaisvino graikai (1832). Po rusų- 
turkų karo (1878) atgavo savo nepriklausomy
bę ir Serbija. Tačiau atgavusi nepriklauso
mybę Serbija nebuvo patenkinta. Mat, jos 
svajonė buvo tapti

jugoslavų Sardinija ar Prūsija,
t. y., panašiai kaip Sardinija suvienijo Italiją, 
o Prūsija — vokiečius, ji norėjo suvienyti ju
goslavus (pietų slavus). Kas gi buvo tie jugo
slavai? Rytų slavais paprastai vadinami ru
sai, vakarų slavais — lenkai ir čekai, o slavai, 
kurie gyvena Balkanuose (išskyrus bulgarus), 
vadinami pietų slavais. Jų yra trys svarbiau
sios šakos: šcrbai (gyveną Serbijoje, Monte
negro, Banat-Vengrijoje ir vakarų Makedoni
joje), kroatai ir slovėnai. O 1878 metais buvo 
sukurta tik serbų valstybė. Montenegro tapo 
atskira valstybe. Kiti jugoslavai priklausė ar
ba Austro-Vengrijai arba Turkų imperijai. 
Todėl tada jugoslavų suvienijimo misija dar 
toli gražu nebuvo atlikta. Dėl to nerimo Ser
bija, taip pat nerimo ir Rusija —. jos globėja 
ir panslavizmo autorė. Negalėjo būti rami ir 
Austro-Vengrija, turėdama daug jugoslavų ir 
jausdama serbų bei rusų „misijas“. Nuo to 
laiko prasideda didelės varžytynės tarp Rusi
jos ir Austro-Vengrijos dėl įtakos Serbijoje. 
Pastaroji darosi jų intrigų arena. Ir vis dėlto 
— tatai ypatingai įsidėmėtina — Serbija iki 
pat 1903 metų buvo

daug didesnėje draugystėje su Austro- 
Vengrija negu Rusija.

Tatai padarė Obrenovičių dinastijos karaliai, 
kurie pyko ant rusų, kam šie 1878 metais 
labiau protegavo Bulgariją negu Serbiją. (Ru
sai, mat, manė per Bulgariją greičiau prieiti 
prie Dardanelų, o Serbija tikėjosi vėliau „su
vienyti“.) Tačiau 1903 metais įvyko

griežtas posūkis Rusijos link.
Paskutinis Obrenovičių dinastijos karalius 
Aleksandras užmušamas, jo vietą užima jau 
Karageorgevičių dinastijos žmogus Petras I, 
kuris griežtai stoja prieš Austro-Vengriją ir 

„išganymo“ ieško Rusijoje. Pagaliau po pir
mojo pasaulinio karo Serbijos svajonė —

jugoslavų suvienijimas įvyko,
gimė Jugoslavija. Pastaroji buvo sudaryta net 
iš 4 „gabalų“. Pirmučiausia, jos „širdį“ su
darė Serbija, tada kariavusi prieš Austro- 
Vengriją. Prie jos buvo prijungtos dvi (pir
miau priklausiusios Austro-Vengrijai) provin
cijos: Bosnija ir Herzegovina. Be to, buvo 
prijungtos dar. Vengrijos provincijos Kroatija 
ir Dalmatija. Pagaliau prijungta ir Montene
gro (Cemagorija). Taip sulipdyta Jugoslavija 
pasijuto

apsupta net šešių jai nedraugiškų 
valstybių,

su kuriomis Jugoslavija turėjo tai vienokių 
tai kitokių, bet vis gan aštrių sienų ginčų. 
Tos Jugoslavijai nedraugiškos valstybės buvo 
šios: Italija, Vengrija, Bulgarija, Albanija ir 
pagaliau Graikija. Suprantama, kad tokia pa
dėtis buvo Jugoslavijai labai pavojinga. Ru
sija, tapusi sovietiška, turėjo pakankamai sa
vo kitokių rūpesčių. O, be to, jaunai komu
nistinei valstybei lyg ir nederėjo iš pat pra
džių užsirekomenduoti tradicine carų pansla
vizmo imperializmo politika. Tad jugoslavams 
teko ieškoti kitos atramos užsienyje. Tuome
tinis karalius Aleksandras tokią atramą su
rado jai

draugiškoje Prancūzijoje.
Tačiau Jugoslavijai grėsė pavojai ne tik iš 
išorės (iš kitų valstybių), bet buvo labai dide
lių sunkumų sutvarkyti ir valdyti iš tokių 
„gabalų“ sudarytą valstybę. Svarbiausia čia 
pasireiškė dvi srovės. Centralizacijos šalinin
kai buvo beveik visi serbai. Jų žymiausias 
vadas Pašič. Federacijos šalininkai buvo dau
giausia krotai. Jų vadas Radič. Tų srovių 
kova buvo ilgalr įvairi. Buvo surandami ir 
kompromisai. Bet 1928 metais įpykęs serbų 
atstovas

parlamente paleido šūvius į kroatų 
atstovų grupę

ir nukovė kroatų vadą Radičą. Po tokių įvy
kių karalius Aleksandras griebiasi griežtų 
priemonių. Prasideda areštai, ištrėmimai, par
tijų panaikinimas ir 1.1. Pagaliau 1931 metais 
paskelbiama nauja konstitucija, bet kraštas 
nenusiramina. Matydamas vis didėjanti pa
vojų iš Vokietijos pusės, karalius pats asme
niškai vyksta į Prancūziją draugystės stiprin
ti. Bet ir vėl šūviai. Marseilles mieste kara
lius Aleksandras drauge su Prancūzijos už
sienių reikalų ministeriu Louis Barhau žūna 
nuo teroristų kulkų. Įtariamas teroristų ry
šys su kroatų ekstremistais...

Keičiasi valdovai — keičiasi ir užsienio 
draugai.

Taip atsitiko ir po karaliaus Aleksandro 
mirties. Vietoje nepilnamečio karaliaus sū
naus Petro, valdžią perėmė Aleksandro pus

brolis Povilas, kuris, daugiau susidraugavęs 
su antisovietiniais rusų emigrantais, pradeda

artėti su Vokietija, gerinti santykius su 
Bulgarija, Italija ir Vengrija.

Suprantama, kad ryšiai su Prancūzija atšalo, 
o su minėtomis ’valstybėmis vis stiprėjo. Ir 
vis dėlto vokiečiams nepasiseka geruoju „su
sitvarkyti“ su Jugoslavija. Nepaisant įvairių 
viliojimų ir gąsdinimų, vokiečiams teko ka
riauti. Jugoslavija buvo vokiečių ir kitų prie
šų užimta, bet žiaurus partizaninis karas ne
siliauja. Čia ir iškyla tautos herojus genero
las Draga Michailovičius, gausiai remiamas 
anglo-saksų. Tačiau sovietai nusprendžia, kad 
jau atėjo laikas atnauiinti Jugoslavijoje savo 
„vienijimo“ ir „glaudinimo“ misiją. Ir tuo 
būdu „atsiranda“ kitas jugoslavų partizanų 
vadas — maršalas Tito — Broz. Prasidėjo be
galinės sovietų derybos su anglo-amerikie- 
čiais. Ir čia, kaip ir daug kur, laimėjo Mask
va. Tito pripažįstamas, o Michailovičius .pa
liekamas, kol pagaliau sušaudomas. Tad lieka 
vienas Tito, kurs pasidaro

pagrindiniu sovietų politikos Balkanuose 
ramsčiu.

Per Tito Jugoslaviją sovietai siekia Balkanų 
susivienijimo — vienokio ar kitokio pobūdžio 
federacijos tarp Jugoslavijos, Rumunijos, Bul
garijos ir Albanijos. Savaime suprantama, 
kad tos federacijos tikroji galva būtų Mask
voje. Ką reikštų toks sovietų įsigalėjimas Bal
kanuose Viduržemio jūrai ir Dardanelams, ir 
be aiškinimo aišku. Yra bet gi dar vienintelė 
ir gan

stambi kliūtis — Graikija, 
kuri anglų pavėsyje nesileidžia įbauginama. 
Net gi savo karalių kviečia atgal į sostą. Tai, 
žinoma, ne tiek Jugoslavijai, kiek Sovietams 
labai ardo planus ir gadina nervus. Už tat 
Graikija apspito jos „geri“ kaimynai su viso
kiais teritoriniais reikalavimais. Kas tuos rei
kalavimus inspiruoja ir karštai remia — vi
siems suprantama. Štai tie reikalavimai. Bul
garija nori prieiti prie Egėjaus jūros — rei
kalauja iš Graikijos rytų Trakijos. Albanija 
turi pretenzijų prie šiaurės Epiro. Jugoslavija 
reikalauja vakarinės Makedonijos iš Graiki
jos. Vienu žodžiu, Graikiją spaudžia iš šiau
rės ir skundžia Saugumo Tarybai, kad ji ar
danti taiką, sudaranti pavojų taikai.

Jugoslavija bet gi „pučiasi“ ne vien į Grai
kijos pusę. Ji, pamėgdžiodama savo globėjus, 
švaistosi reikalavimais į visas puses. Ne' vien 
didžiausią triukšmą ji kelia dėl Triesto. Į jos 
norų sritį įeina ir Klagenfurtas. Ji priešinasi 
Dunojaus internacionalizavimui — tai, girdi, 
Balkanų upė ir niekam kitam nėra ko čia 
plaukioti.

Sovietams toks Balkanų reikalavimų „va
jus“ duoda net trigubą naudą. Visų pirma tie 
reikalavimai sudaro pasauliui įspūdį, kad ne 
vien sovietai yra tokie „nuskriausti“, bet yra 
dar ir daugiau „fašistų“ nuskriaustų tautų, 
kurios nori savo „skriaudas“ atitaisyti. Antra 
vertus, visi tie reikalavimai teritorijų, uostų 
ir kt. iš esmės taip pat eis sovietų naudai. 
Juk jie yra užsiangažavę naują Balkanų fe
deraciją globoti. Pagaliau visi .reikalavimai ir 
jais pasiekti ar nepasiekti rezultatai •— yra 
tam tikra prasme sovietams labai pamoki
nanti „repeticija". Jie iš čia, greičiausia, su
sivokia, kiek toli galima forsuoti reikalavi-

(Pabaiga 6'pusi.)

J. Švaistas

Gerai, kad taip atsitiko
(3. Tęsinys)

Draugiškai ištiesė jam savo ranką ir nė 
kiek nesipriešino, kad ilgiau buvo laikoma. 
Kai paleido, ilgokai juto dar, kad glosto ją 
žmoniškai guodžianti širdies šilima, kuri 
tvinksėjo toje stambioje, mėsingoje Valiaugos 
rankoj.

Valiauga buvo rūpestingas dėl savo pasi
žadėjimų. Jis tikrai galvojo tą pat pavakarę 
užeiti pas Rudokienę ir iš pagrindų viską 
išaiškinti. Čia siejosi ne tiek gal Reginos 
būklė, kiek jo paties ramumas. Gal pirmą 
kartą gyvenime taip netikėtai buvo sukrėsta 
jo siela. Ramių svajonių žavus kūrinys buvo 
beveik sutaršytas.

Jis išėjo iš komiteto ir pasuko per- aikštę 
reikiama kryptimi. Bematant sulaikė ji gim
nazijos direktorius ir lagero klebonas. Prie 
jų netrukus vienas po kito jungėsi daugiau 
lagerio intelektualų. Susidarė ne mažas bū
relis, bemaž auditorijėlė.

Visiems rūpėjo aktualijos. Visi gyveno 
lūkesčiais ir tikėjosi gerųjų žmonių pastango
mis — pasaulio likimo lėmėjais. Tie lūkesčiai 
glaudžiai buvo susieti su tikrosios taikos pa
grindais, su UNRRA vadovybės nusistatymu ir 
su savųjų organų aktyvia veikla. Kasdien tos 
pat kalbos, tie patys ginčai. Ir kasdien jie 
tarytum nauji ir vis nebaigiami. Prasideda 
akis atmerkus ir baigiasi tik užmerkus.

Valiaugai, kaip vietinės valdžios reprezen
tantui, nepatogu buvo pasprukti, ypač, kad 
daug klausimų buvo beriama jam pačiam. 
Kai išsiskirstė, buvo jau vėlu. Antrą vakarą 
pasitaikė pravažiuojančio lietuvių centro 

atstovo pranešimas. Tik trečią pavakarę ga
lėjo jis numatytam reikalui paskirti.

Užėjo. Kambariukas mažiutis ir tamsokas. 
Pasieniais dvi lovos, tąrp jų, palangėj, nedi
delė spintelė — stalelis, ties juo kėdė. Prie
šingoje kertėje aukšta didoka dėžė — vadina
moji rūbų, valgio ir visokių reikmenų spinta. 
Viduryje — vos prasilenkti.

Reginos nebuvo. Ant savo kietos, medi
niu dugnu lovos pusiau gulom sėdėjo Rudo
kienė ir kažką mezgė. Iš lėto, nuobodžiai, 
narpliojo ji tamsiai mėlyną siūlą. Pamačiusi 
Valiaugą tarpduryje, skubo ji nusiristi nuo 
lovos, tačiau jai išėjo sunkiai ir skausmingai. 
Dėl to pasijuto labai nejaukiai, lyg nusi
kaltusi.

— Labai atsiprašau, kad ne visai padoriai 
pasitinku tokį retą svečią, — atsiliepė Rudo
kienė, nepajėgdama atsiplėšti nuo lovos.

Valiaugą kažkas prispaudė prie durų. Jis 
tarytum dvejojo: ar čia daryti pastangų žengti 
toliau, ar vietoje pasilikti. Taip niūru, numi
rėliškai šiurpu pasirodė jam.

— Šiomis dienomis aš tikrai sukiužusi ir 
kažkokia nevalyva...

— Praeis, močiute... Pasitaisysi! Viskas 
praeina!

Įtikinamai stipresniu balsu pasakė Valiau
ga. Jo skambesį ypatingai pajuto ir jis pats, 
lyg kokią sugestiją, ir lengvai priėjo prie Ru
dokienės, kad pasisveikintų.

— Prašom sėstis... — prastenėjo mo
teriškė.

Valiauga pasitraukė kėdę.
— Prašom ant lovos. Vis šiek tiek minkš

čiau ir patogiau.
Ji pasitraukė į šalį ir palygino vietą sve

čiui. Kiek palūkėjusi raudų tonu užtraukė.
— Dieve, Dieve, už ką Tu mus taip nubau

dei... Nei fotelio, nei jokio kito parankesnio 
daiktelio jau nebeliko... O kiek turto... Kiek 
turto pasiliko Kaune mūsų nuosavam name...

— Gerai gyvenot?
Moteriškė staiga atsigavo ir atgijo.
— Tamsta! Argi čia išpasakotum viską... 

Vyras, statybos rangovas, jau miręs buvo. 
Bet kokį sūnų aš turėjau... Jaunas, buinus, 
kaip ąžuolas palaukėj. Ir daktaras jau buvo. 
Daug pacientų turėjo.

— O kur dabar jis?
— Žuvo ... Pakeliui žuvo ... Ir kaip klai

kiai ...
Rudokienė gailiai, tyliomis ašaromis pra

virko. Valiaugai nesmagu pasidarė. Apskritai, 
niekad nemėgo jis verkiančiųjų, ypač, kai 
graudeno jį, o jis iš savo pusės bejėgis buvo 
kuo nors padėti — galėjo tik bergždžiai 
guosti. Dabar tuo labiau buvo nejauku, kad 
čia tarytum dėl jo kaltės tai įvyko: kam taip 
neatsargiai, nepagalvojęs palietė liguistos mo
teriškės opiausią žaizdą. Rudokienė sumir
kusia didoka skepetaite murkdė ašaras ir 
nuolat šnirpštavo. Protarpiais veržėsi didžiau
sias jos skausmas ir skundas.

— O aš tik dėl jo gyvenau ir dėl jo buvau 
priversta palikti savo kraštą. Ir kam? Kad 
čia viena numirčiau ... Svetimoj žemėj, sve
timuose kapuose... O Dieve, Dieve, kokia 
rykštė...

— Matai, tamsta, mano sūnų buvo pašau
kę vokiečiai, kad stotų į svetimšalių apsaugos 
batalionus. Jis nestojo ir jau Lietuvoje tu
rėjo slapstytis. Visą laiką sekėsi. Bet čia

pradėjo artėti frontas. Jis pasiūlė ir man 
pasitraukti. O kur gi daugiau besitrauksi, kad 
jau visa Lietuva degė ir griuvo karo pragare. 
Iš pradžių Vokietijoje klojosi neblogai. Pra
važiavom Karaliaučių, Vieną. Sustojom Wie
ner-Neustadt. Pačiam vidudieny, gražią sau
lėtą dieną, kaip pragaras, užkaukė sirenos. Ir 
tikrai pasidarė pragaras. Dangum skriejo 
balti, gražūs, kaip balandžiai paukščiai, o 
žemėj — tikras Liucipieriaus dūkimas. Mūsų 
traukinys dūmė, kaip pašėlęs. Staiga — 
trenksmas, ir traukinys sustojo. Tuojau su
tratėjo kulkosvaidžiai. Užklupo tieffliegeriaL 
Kas ten dėjosi... Žmonės pamišo — šaukė, 
keikėsi ir meldėsi. Vieni šoko laukan, kiti 
raitėsi vagono pasuolėse. Čia pat gulėjo nu
kauti ir sužeisti... Gal po valandos atsirado 
naujas garvežys, ir mus nugabeno atgal į 
Vieną. Čia palaidojau sūnų ir likausi...

Valiauga visą laiką tylėjo ir susigūžęs klau
sėsi. Šis epizodas mažai jį jaudino. Daug 
šiurpesnių ir siaubingesnių momentų šio karo 
eigoje jam pačiam teko išgyventi, o girdėti 
— dar daugiau. Jei jis tylėjo, tai tik dėl to, 
kad bijojo nevykusiu savo įterpimu ar klau
simu dar labiau įskaudinti Rudokienės jau
trumą. Dabar, kai ji stabtelėjo ir ramesnė 
tapo, jis drąsiau paklausė, kas jam rūpėjo.

— Gal galėtum tamsta pasakyti, k^da ir 
kur judvi su panele Tautvydaite susitikote ir 
kokie judviejų santykiai buvo?

Rudokienė ne tuojau atsiliepė. Matyti, kad 
brangiausias jai buvo tik sūnaus pasaulis. 
Apie tai dieną naktį ji pasakotų, jei kas tik 
klausytųsi. Visa kita labai menka ir bever- 
tiška jai buvo. Grįžimas prie sūnaus visada 
įtraukdavo ją į savotišką transą, iš kurio la
bai nenoromis išeidavo. Įprastiniai, pažįsta
mieji žmonės iš tikrųjų vargais pakreipdavo 

1 jos mintis kita linkme. Gal tik dėl to dau-
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Ką Australijos lietuvis 
rašo apie Australiją?

Mus, tremtinius, Australija interesuoja, 
kaip kraštas, kuris galįs dar daug gyventojų 
priimti. Jei Australija būtų tokiam pat 
atstume, kaip Kanada ar JAV, į ten mūsų 
akys dar daugiau kryptų. Bet tolimas kelias 
ir, iš dalies, nežinomos sąlygos, daugelį visai 
pagrįstai nuo glaudesnių ryšių sulaiko. Ir 
emigracijos reikalams tirti mūsų specialistai, 
gerai susipažinę su įvairiomis sąlygomis, yra 
pasisakę, kad jei kas ruošiasi iškeliauti, tai 
pirmoj eilėj tegul ieškosi vietos JAV ar Ka
nadoj. Australija, grynai dėl tolimo kelio, 
pastatyta į daug tolimesnę vietą. Mat, mūsų 
emigracijai tirti specialistai niekad iš akių 
nepaledžia to klausimo, kuris kiekvienam 
sąmoningam lietuviui atsistoja, jog tokia pa
dėtis amžinai nesitęs ir mes vieną dieną ga
lėsime grįžti į savo kraštą. Gi nukeliavus į 
tolimus kraštus ir ten susiradus pakenčiamas 
gyvenimo sąlygas, gali atsirasti tam tikras 
procentas jau negalinčių arba nenorinčių 
grįžti namo. Tokiu atveju tautai būtų pada
ryti gyvi nuostoliai. O to mums, lietuviams, 
reikia vengti. Bet mes manome, kad vienas 
ar antras lietuvis, iš ankstyvesnių laikų turįs- 
su Australija ryšių, interesuojasi, ką apie 
Australiją gali pasakyti ten gyvenantieji lie
tuviai. Liepos mėnesio 10 dieną iš Australijos 
Antanas Baužė parašė laišką, kuris buvo 
atspaudintas rugpiūčio mėnesio 2 dienos „Dir
voje“. Tame laiške rašo: „Gaunu daug laiškų

Vienija ar skaldo?
Vokietijos zonų sudarymo priežastys ir jų panaikinimo 

perspektyvos

nuo lietuvių pabėgėlių Vakarų Europoje, visi 
nusiskundžia savo nelaimėmis ir dabartiniu 
sunkiu gyvenimu. Dauguma iš jų nori atva
žiuoti Australijon apsigyventi.

Čia apsigyvenimui sąlygos geros, gali įsi
gyti visokios rūšies ūkį ar bizniu verstis, 
amatą, o kurie moka anglų kalbą, darbą gali 
gauti pagal savo profesiją. Patartina visiems, 
kurie yra apleidę savo tėvynę, kad mokytųsi 
bent kokio amato, net ir inteligentai. Stalius, 
prie namų statybos, kirpėjas, siuvėjas, batsiu- 
vis, ypatingai juodos duonos kepėjas — visi 
yra reikalingi.

Dabar Australijoj labai stoka butų, tas 
sulaiko ir emigrantų įsileidimą, bet dabar 
sparčiai stato namus; mano, kad 1947 metais 
ypatingai prasidės didelė namų statyba. Da
bartiniu laiku Australija, kaip ir kiti kraštai, 
serga „streikų liga“. Vienas streikas neužsi
baigė, kitas prasideda. Kartais išvažiuodamas 
miestan nežinai, ar parvažiuosi ar priseis pės
čiam pareiti — gal traukiniai, tramai ar busai 
sustreikavo.

Del emigracijos Australijon. Gavęs tikrų 
žinių iš Imigracijos biuro sužinojau, kad žy
giai įvažiavimui Australijon tokie. Visų pirma 
reikia užpildyti formas Nr. 47 ir 74A. Viena 
iš jų yra prašymas, antra — daktaro pastabos. 
Formas siųsti į: Australia House Strand, Lon
don, England. Formos gaunamos iš Australia 
House arba vietinis britų konsulas gali tuo 
padėti. Garantijų jokių nereikia, tik nurodyti, 
kiek pinigų turi pragyvenimui, kol susirasi 
darbą, ir nurodyti asmens adresą Australijoj, 
kur manai, apsistoti. Nėra jokių varžymų, 
nesvarbu, jei neturi giminių, tik priklauso 
nuo gavimo laiko eilės.

Gimines atsiimti Australijon vietiniai pa
duoda kitokį prašymą į Immigration Depart
ment, Canberra. Nereikia irgi jokios piniginės 
garantijos, tik privalo garantuoti už įvažiuo
jantįjį asmenį ir atsakyti už jį penkiems me
tams, tai yra, pragyvenime ir nusižengime, 
kad nebūtų našta kraštui.

Australija nusistačiusi įsileisti 70.000 britų 
imigrantų per metus.

B. G. I

Jul. Sakelė. — Vokietijos dabartinis ūkio 
ir politikos gyvenimas yra perpildytas dau
gybe opių klausimų, kurių vienoks ar kitoks 
dabartinis sprendimas tuojau meta didelį še
šėlį į priešakį, į ateitį. Kitaip sakant, iš vie
no ar kito dabartinio sprendimo galima nebe- 
sunkiai atspėti, kaip daugelis kitų, ir tai daug 
svarbesnių, Vokietijos reikalų netolimoje atei
tyje galės būti išspręsta.

Vienas iš tokių reikalų yra keturių Vokie
tijos zonų suvienijimo klausimas. Paviršuti
niškai žiūrint atrodo dalykas „nekaltas“, tech
niškas, grynai ūkiškas. Juk dabar yra taip, 
kad viena Vokietijos zona turi kai kurių pre
kių reliatyviai perdaug. Ji galėtų dalį tų pre
kių perleisti kitai zonai ir gauti iš jos to, ko 
ji neturi, o anoji zona turi. Yra reikalų, kurių 
tvarkymas didesniu (visų zonų) mastu gali 
duoti daug geresnių vaisių, negu tuo atveju, 
kai jie tvarkomi atskirai kiekvienos zonos 
mastu, pvz., įvairių rūšių susisiekimas. Tai, 
žinoma, savaime suprantama tiesa ir nieko 
nuostabaus nebūtų, jeigu visos keturios zonos 
tuojau būtų panaikintos ir Vokietijos ūkis 
būtų vieningai tvarkomas, kaip tai Potsda
me sąjungininkai buvo susitarę. Bet iš kur gi 
dabar atsiranda tam sunkumų? Kodėl kol kas 
visai aiškiai tik Anglija ir Amerika sutaria 
tas zonas panaikinti? Kodėl rusai nepritaria,

Jei bus sujungtos (rodos, kad taip ir bus) 
dvi Vokietijos zonos ir rusai savo zonos ne
prijungs, tai jau bus aiškus Vokietijos suskal
dymas. Vakarų pusėje bus apie 40 milijonų 
Vokietijos gyventojų. Vadinasi, daug daugiau 
kaip pusė visų vokiečių. Mažai apsirinkant 
galima tikėti, kad dauguma tų vokiečių bus 
taip pat vakarų demokratijos šalininkai. Ki
ta vėl vertus, drąsiai galima spėlioti, kad bol
ševikai savo zonos neprijungs prie vakarų. 
Jei įvyktų priešingai, tai būtų staigus sovietų 
politikos pakeitimas, atsisakymas nuo jų pa
grindinių siekimų. Tokį galvojimą labai su
stiprina ir nuolat ateinančios žinios, kad rusų 
zonoj skubiai ir masiniai gaminami tokie da
lykai, kurie jokiu būdu nereikalingi taikos 
metui. Todėl sovietai savo zonos prijungimo 
klausimą gali dar daug kartų svarstyti, gali 
daryti įvairių „nuoširdžių“ siūlijimų, bet prie 
jokio realaus kompromiso neprieis. Žinoma, 
vėl gi, jei jie nebus priversti iš pagrindų pa
keisti savo užsienio politiką. Todėl ir galima 
tvirtinti, kad amerikiečių ir anglų zonų eko
nominis suvienijimas galutinai užfiksuos Vo
kietijos ir tuo pačiu visos Europos suskaldy
mą, bet jau ne į dvi zonas, bet į du blokus. 
Jeigu tai įvyktų, tai nėra jokios abejonės, kad 
Prancūzija, gal dar gerokai pasvyravus, pri
sidės prie vakarų.

Prancūzijoj 
39 milijonai gyventojų

Oficialiomis žiniomis, šiemet sausio 1 d. 
Prancūzijoj buvo 39.700.000 gyventojų, o 1939 
metais — 41.126.000, arba arti pusantro mili
jono gyventojų šiemet mažiau. Svarbiausios 
gyventojų sumažėjimo priežastys yra karas, 
jo sudarytos nepalankios sąlygos, repatriacija 
ir imigracijos nutrūkimas.

Prancūzijos gyventojų nuostoliai kare 
(300.000 žmonių), palyginus su kitų kraštų 
nuostoliais, nėra dideli. Repatriacija palietė 
tik italų tautybės gyventojus, kurių prieš ka
rą buvo du milijonai.

Svarbiausios gyventojų mažėjimo prieža
stys buvo: gimimų skaičiaus sumažėjimas ir 
padidėjęs vaikų mirtingumas. Iki vienų me
tų amžiaus kūdikių mirtingumas Prancūzijoj 
prieškariniais metais sukosi apie 36.000 per 
metus, okupacijos metais jis buvo stabiliza
vęsis apie 42.000, bet 1945 m. jis buvo išaugęs 
iki 66.000. Vaikų didelio mirtingumo prieža
stys yra: blogas maitinimasis ir moterų ne
noras krūtimi maitinti kūdikius.

Šių metų pradžioje gyventojų nuo 0 iki 
19 metų amžiaus skaičius Prancūzijoj buvo 
11.774.000, o 1939 m. — 12.892.000 arba vienu 
milijonu šiemet mažiau. Gimimų skaičiau! 
sumažėjimui, be abejonės, didelės įtakos tu
rėjo ir nebuvimas namie trijų milijonų vyrų, 
kurie buvo nelaisvėje arba priverstinai į rei
chą darbams išvežti.

gelis jos bodėjosi ir vengė. Valiauga buvo 
naujas žmogus ir jos akyse rimtas autoritetas. 
Dėl to ji veikiau reagavo į jo norą.

— Matai, tamsta, Vienoje aš sutikau daug 
pažįstamų. Giminių kaip ir neturėjau. Visi 
mane bematant pakrikštijo bagočka, beveik 
milijoniere. Kam čia slėptis: aš išties šį-tą 
daugiau turėjau, negu kiti. Todėl visiems la
bai buvaū maloni ir pageidaujama. Beveik 
kiekvienas kvietėsi: „Apsigyvenk, girdi, pas 
mumis. Vis kaip nors išsiteksime. Negi be 
tie laikai, kad didelių patogumų ieškotumėm.“ 
Apsigyvenu. Įspraudžia, žinai, tamsta, kur 
nors virtuvėlėje ar kambariuko kamputyje. 
O čia — bent trys ar keturi vaikai arba pa
tys tarnauja. Palieka, kaip kokią motiną ir 
rūpinkis visais reikalais. Iš pradžių vargau, 
bet paskum nutariau: o kam gi čia dėl savo 
gero taip dabar vargti. Argi aš du amžius 
gyvensiu. Kaip tik tuo metu gyvenau vienoj 
šeimoj, kuri ir -Reginos buvo pažįstama. Kar
tais pavakarop ji užeidavo, pasigraudendavau 
aš jai. Vieną kartą ir sako: „Persikelk pas 
mumis į viešbutį: įtaisysim kaip nors.“

— Regina viešbuty tarnavo?
Taip staiga ir taip keistai paklausė Va

liauga, kad net Rudokienė nustebusi į jį su
žiuro. Ji nieko nesuprato.

— Ką gi ten dirbo?
— Kambarius tvardė.
— Vadinasi, kambarine buvo?...
— Taip.
Valandėlę pasidarė tylu. Valiaugos pasą

monėje kaž kodėl sujudo aitrios asociacijos 
ir šmėkšojo grąsūs vaizdai: viešbutinė mer
gaitė... Dažnam maga ją užkibinti, sulaikyti 
ir net pavaišinti... Karo metas... Visoki ti

o Prancūzija kol kas dvejoja ir svyruoja?
Norėdami turėti atsakymą į šį klausimą, 

turime iškelti kitą klausimą: o kodėl tos zo
nos buvo sudarytos, kodėl iš pat pradžių są
jungininkai nesiėmė bendrai (drauge) politiš
kai ir ūkiškai valdyti Vokietiją? Kodėl kiek
vienas sąjungininkas norėjo gauti galimai,di
desnę Vokietijos zoną? Tai jau tikrai nebuvo 
tik taip sau, dėl didesnio „fasono? ar garbės 
daroma. Zonas sau pasiėmė sąjungininkai 
kaip užstatą prieš Vokietiją tam atvejui, jei 
pastaroji bandytų kokiu nors būdu išsisukti 
nuo visų ar nuo vieno kurio sąjungininko rei
kalavimų. Bet ir tai dar ne viskas. Kiek
vienas sąjungininkas (kurs tik galėjo) pasiė
mė sau po zoną dar ir tam atvejui, jei kiltų 
kokie nesutarimai tarp pačių sąjungininkų. 
Kitaip sakant, turėjimas zonos yra įrankis ir 
prieš Vokietiją ir eventualiai prieš vieną ar 
kitą sąjungininką.

Šitaip žiūrėdami į zonų tikslą, suprasime 
labai lengvai, kad zonų ūkiškas sujungimas 
arba zonų sienų varžtų panaikinimas turi ne 
vien ūkišką, bet lemiamą politinę reikšmę. 
Jeigu taip, kaip Potsdame buvo nutarta, būtų 
sukurta Vokietijos ūkiškas vienetas iš visų 
keturių zonų, tai tas reikštų, kad sąjunginin
kai ne tik Vokietijos atžvilgiu, bet visose ki
tose tarptautinės politikos srityse yra visai 
vieningi. Dar daugiau: tatai reikštų, kad nė 
vienas sąjungininkas nėra nusistatęs Vokieti
jos, minimum vienos jos zonos, panaudoti 
prieš kitą sąjungininką.

Matome, kad zonų sujungimo projektas 
atsirado iš Amerikos. Po trupučio svyravimų 
prie to prisidėjo ir Anglija. Visai nesideda 
sovietai. Žinoma, jie savo nesidėjimą moty
vuoja kitaip. Jie sako norį vieningos, galin
gos Vokietijos ir 1.1., bet jungti zonas atsi
sako. Prancūzijai dar „neaišku“. Ji laukia. 
Jos laukimas labai suprantamas. Ir štai dėl ko.

Pranešu giminėms ir pažįstamiems, 
jog š. m. spalių 1 d. Schwennin
gen o miesto ligoninėje mirė mano vy
ras Fil. Dr. Justinas TUMĖNAS.

Prof. Vanda Tumėnienė

Europos maitinimo krizė
Viena sunkiausių šio karo pasekmių Eu

ropai yra dabartinė maitinimo krizė, kurią 
pergyvena visos Europos tautos. Jos didumą 
ir rimtumą įrodo jau vien tas faktas, kad Eu
ropa turi kentėti aštrų maisto trūkumą, nors 
transportas taip plačiai išplėstas, o grūdų pro
dukcija užjūriuose didelė, Tokia padėtis yra tie
sioginė šio milžiniško karo pasekmė ir gali būti 
prilyginta senovės ar viduramžių karų padari
niams, kdaa dėl karo nuniokojimų ir trans
porto trukumo ištisos sritys ir kraštai turėjo 
paprastai badauti, padėtis gi pagerėdavo su
silaukus tik naujų derlių. Tokioj situacijoj, 
kokią dabar pergyvename, Europa jau nuo 
kelių amžių nebuvo atsidūrusi. Juk yra tra
giška, kad paskiri žmonės ir visos tautos ne
gali sočiai pavalgyti, nors jau yra taika ir 
nors jie ištvermingai dirba prie atstatomojo 
darbo. Didžiausią gi paradoksą turėjo-per
gyventi Anglija, kuri tik dabar, vieniems me
tams karui pasibaigus, turėjo įsivesti korteles 
duonai, nors per visą karo metą, net žiauriau
sios vokiečių blokados metu, duona visai ne
buvo normuojama.

Siame rašinyje noriu remdamasis anksty
vesniais statistiniais daviniais paduoti Euro
pos maitinimo ūkio vaizdą. Pirmiausiai orien
tacijai paduodu Europos gyventojų skaičių:

labai didelį apsunkinimą sudaro Anglija. Kon- 
tinentalinės Europos, t y., be Anglijos ir Sov* 
Sąjungos, išsimaitinimo laipsnis siekia 91%* 
Paskirų Europos kraštų išsimaitinimas atrodo 
šitaip (1938):

a) kraštai už rusų įtakos sferos:
Anglija 25% Vokietija 83%
Norvegija 43% Prancūzija 83%
Šveicarija 47% ' i Luksemburgas 85%
Belgija 51% I Švedija 91%
Olandija 67% : Portugalija 94%
Irlandija 75% 1p Italija 95%
Austrija 75% !! Ispanija 99%
Graikija 80% Danija 103%

b) kraštai, esantieji-rusų įtakos sferoje:
Čekoslovakija 100% Lietuva 110%
Estija 107°/# Rumunija 110%
Lenkija 105"/# Latvija 106%
Jugoslavija 106% Vengrija 121%
Bulgarija 109%

Europa (be Sov. Sąj.) 1939 
Sov. Sąjunga (apyt.) 1939 
USA 1937
Kanada 1937

398 milij.
185 „
129 „
11.1 »

Dabartinėje Europoje, t. y., atmetus rusų 
užimtas Europos sritis, gyvena 294 milij. žmo
nių; 104 milij. Europos gyventojų yra patekę 
į rusų sferą.

Sekantieji skaičiai parodo Europos išsimai
tinimo laipsnį (daviniai Žemės ūkio Statisti
kos Instituto Romoje). Pagrindu yra paimta 
Europa be Sov. Sąjungos. 1938 metais Europa 
galėjo išsimaitinti iki 83%, t. y., nepilnas penk
tadalis dengiama vietoje. Europos aprūpinime

c) Sov. Sąjunga 101%.
Iš tos apžvalgos matyti, kad beveik visi 

kraštai, turintieji žemės ūkio perprodukciją, 
yra rusų sferoje, gi visi kraštai ne rusų įta
kos sferos turi per maža maisto. Neatstačius 
normalių tarptautinių mainų tarp Rytų ir Va
karų, vak. Europa turės visą laiką kentėti 
maisto trūkumą. Aiškiausiai tai pasireiškia 
Vokietijos pavyzdyje. Vakarinėse Vokietijos 
zonose gyveno prieš karą 63% visų gyventojų, 
gi rytinėje zonoje 37%. Javų ir kitų maisto 
gaminių produkcija siekė vakarinė tik 40%, 
rytinė 60%. Rytinės zonos padėtis yra žymiai 
palankesnė, nes ji daugiau gamina ir mažiau 
gyventojų turi; vakarinės zonos iš rytų nieko 
dabar negauna, todėl jos yra dabar labai sun
kiose maisto sąlygose (ypač anglų zona, kur 
yra didelės pramonės sritys).

Didžiausias pasaulio grūdų producentas 
yra mūsų senoji Europa, o ne užjūris. Matyti 
tai iš šios lentelės:

pai praeina viešbučiuose ... Daug palaidumo, 
nuotykiams pasidavimo ir maža atsakomy
bės ...

— Kaip ji ten laikėsi?
— Labai gerai. Visada gyva, smagi, pa

tenkinta. Visiems patiko. Ir, žinai, tamsta, 
kaip visi ten ją vadino: Rėdži.

— Koks viešbutis: užmiestinis ar centre?
— Pačiame centre. Gražiausioj vietoj. Be

veik panosėj visi tramvajai ir automobiliai. 
Didžiulis, puikus viešbutis. „Imperial“ buvo 
jo vardas. Stačiai karalių rūmai. Su mūsų 
prezidento negi palyginsi.

Rudokienė žymiai atsigavo. Jos veido ūka
nos, kaip giedrios dienos paryčiu, nejučiomis 
nuščiuvo. Vėl mielai pasakojo šį ^laimingą 
momentą, kaip ir aną graudžiai sopulingą.

— Gerai pagyvenome. Tada dėl Reginos 
negaliu nusikųsti. Ji manimi rūpinosi ir glo
bojo, kaip tikrą savo motiną. Tik vadindavo 
teta. Aš ją pradėjau vadinti dukraite. Ir šel
piau. Daug sušelpiau. Biedna ir nuoga buvo. 
O vis dėlto jaunatvė ir noras švystelėti žmo
nėse, kad ir svetimi buvo. Nėra batukų — 
prašo. Reikia vienos, kitos suknelės — duo
du. Ateina ruduo. Palto neturi. Žinoma, visa 
tai turėjo pertaisyti. Juk aš, matai gi tamsta, 
kaip troba. Tuomet dar diktesnė buvau. O ji' 
liekna, šmaikšti, kaip kiela. Tik, žinoma, per- 
siuvimas irgi mano. z

— Visiems daviau, kol turėjau, ir visi pri
siviliodami labai meilūs buvo. Užtat dabar 
nebėra draugų. Visiems nuobodi ir kvaila. 
Net pamišėle vadina. Girdi, tamsta?

Žiaurios neteisybės šauksmu sutvirtėjo jos 
balsas.

(Bus daugiau)

Visi tie skaičiai rodo, kad Europos krizės sprendimas guli pačioje Europoje, o ne kur 
kitur, nes ji yra didžiausias producentas ir didžiausias suvartotoj as.

Europos javų produkcija, suvartojimas ir įvežimas matyti iš šios lentelės:

kviečiai rugiai miežiai avižos kukurūzai

milij. t

Europa be Sov. Sąj. 1936/38 42,1 20,5 15,0 23,5 18,5
USA 1937 .......................... 23,7 1,2 4,7 16,6 67,1
Kanada 1931/35 .................. 9,4 0,2 1,6 5,3 — -
Argentina 1936 .................. 6,8 0,2 0,7 0,8 - -
Australija 1937 .................. 5,0 - - — - - —
Sov. Sąjunga 1931/35 . . . 26,0 22,0 6,6 15,0 4,0

1936-38 m. vidurkis
Suvartojimas Gamyba Importas

Europa be Sov. Sąj. ir rusų sferos.................. 101,2
Europa be Sov. Sąj., be rusų sferos ir be

Anglijos 85,4
Sov. Sąjunga.....................................................

Normaliais laikais turėdavo dabartinė Europa 
įsivelti 24,4 milij. t javų. Sį trūkumą papildy
davo užjūrio kraštai. Svarbiausi tiekėjai buvo:

Pietų Amerika 11,0 milij. t •
S. ir Vid. Amerika 3,3 „ „

2,6 „ „
Sov. Sąjunga 1,0 „ „
Afrika 0,8 „ „

Užjūrio kraštai eksportuodavo beveik tik 
į Europą ir visi paduoti skaičiai rodo šių kraš
tų aukščiausią eksporto ribą. Ši riba gali tik 
nežymiai padidėti gero derliaus atveju. Da
bartinis gi Europos javų pareikalavimas yra 
dvigubai ar trigubai didesnis, kadangi 1945 m. 
derlius siekė vos 50-60% normalių laikų der

milij. t

24,4

14,0

liaus, suvartojimas gi nė kiek nesumažėjo. 
Tuo būdu išsimaitinimo laipsnis smuko iki 
50-60%. Šis naujas milžiniškai padidėjęs pa
reikalavimas negali būti staiga padengtas iš 
importo, nes užjūrio javų produkcija staiga 
taip nepadidėjo ir praktiškai niekad dvigubai 
padidėti negali.

Visi tie skaičiai rodo vieną ir tą patį: Eu
ropos išsimaitinimas lieka Europos problema. 
Užjūrio pagalba gali tik palengvinti problemos 
sprendimą, gali tik sušvelninti dabartinę kri
zę. Pati gi krizė turi būti sprendžiama Euro
poje. Kai bus pagydyta Europa ir atstatytas 
jos ūkis, bus išspręstas ir jos išmaitinimo 
klausimas. J. Bd.
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-KULTŪRINIS GYVENIMAS-
Pabaltijiečių Universitetas Hamburge

(Pirmųjų mokslo metų užbaigimo proga)
š. m. rugsėjo 30 d. Hamburgo DP Univer

sitetas baigė savo pirmuosius mokslo metus, 
kurie buvo pradėti š. m. kovo 14 d. Tarp pir- 

' mojo ir antrojo semestrų buvo tik trumpos 
atostogos, nes norėta darbą pastumti smar
kesniu tempu pirmyn, kad jau šį rudenį nauji 
mokslo metai galėtų būti pradėti normaliu 
laiku. Ši aplinkybė, o ir stovyklinio gyvenimo 
sąlygos, paakino ir sekančius mokslo metus 
pradėti š. m. lapkričio 1 d., tuo būdu tiek 
studentams, tiek profesoriams tebus vėl labai 
trumputis poilsis. Atsižvelgiant į mūsų gy
venimą saistančias aplinkybes numatoma, kad 
sekantieji mokslo metai laiko atžvilgiu bus 
gal net ilgesni už Lietuvos universitetų.

Išvietintiems asmenims šiandie labai dažnai 
tenka bendrauti su kitų tautybių žmonėmis. 
Ten, kur to bendravimo pagrindas yra kas
dieninės duonos kąsnis, jis nėra toks kompli
kuotas, kaip kad tai yra tokioj institucijoj 
kaip universitetas. Čia duonos reikalai atsi
duria antraeilių klausimų eilėj, o pirmaeiliais 
tampa kūrybinio darbo reikalai, dėl kurių veik 
visada surandama bendra kalba. Kūrybiniame 
darbe tiek iš Universiteto vadovybės, tiek iš 
profesūros parodyta iki šiol labai daug ener
gijos ir iniciatyvos, nors užsimojimams’reali
zuoti, atsižvelgiant į bendrą padėtį, sąlygos 
yra labai ribotos. Svečias iš vieno anglų uni
versiteto nuoširdžiai stebėjosi čia rastu entu
ziazmu, iniciatyva, energija ir apgailestavo, 
kad toli gražu to nejusti pačioj Anglijoj, kur 
visos gyvenimo sąlygos yra veik normalios. Iš 
viso' HDP Universitetą iki šiol yra aplankę 
ištisa eilė aukštų pareigūnų iš Anglijos, tarp 
jų paminėtinas buv. karo ministeris Hoare- 
Belisha, jau nekalbant apie nuolat užklystan
čius lailaraštininkus. Jau dabar niekas nebe
sistebi, jei visai netikėtai koks nors lankytojas 
užeina į paskaitas ir ten ilgesnį ar trumpesnį 
laika pabūna. Neteko nugirsti, kad kas nors 
iš lankytojų būtų neigiamų įspūdžių apie uni
versitetą kam nors pareiškęs.

Mūsiškis universitetas pamažu darosi žino
mas ir užsienio mokslo žmonių tarpe, nes pra
dėti spausdinti moksliniai darbai (bendru pa
vadinimu „Contributions of Baltic Univer
sity“), kurių iki šiol išėjo 5 numeriai, siuntinė
jami net į 230 užsienio universitetų. Yra gauta 
nemaža labai šiltų ir padrąsinančių atsiliepi
mų. Mes tikime, kad tai bus taip pat teigiamas 
indėlis prie mūsų bylos.

Kad palengvinus studentams mokytis, išti
sos eilės profesorių paskaitos yra rotatorium 
labai ribotu egzempliorių skaičiumi multipli
kuojamos čia pat universitete įruoštame tam 
tikrame biure. Studentai vėliau gauna skolin- 
tinai naudotis. Studentai nuosavybėn tokių 
paskaitų įsigyti negali, nes labai riboti poperio 
ištekliai to neleidžia daryti. Šios serijos kol 
kai išspausdinta 40 numerių.

Atsižvelgiant į stovyklinio gyvenimo apy- 
stovas ir ribotą auditorijų skaičių studentai 
nėra perdaug paskaitomis apkrauti. Yra ben
dras nusistatymas duoti studentui nedaugiu 
25 savaitinių valandų. Šio tik pasibaigusio 

’ semestro mokslo plane studentams visame 
universitete buvo duota ne mažiau kaip 600 
savaitinių valandų. Pratybų darbams kiek 
mažokai tėra įmanoma laiko paskirti dėl tos 
paprastos priežasties, kad laboratorijų proble
ma yra sunkokai išprendžiama. Pasinaudo
jama, kur galima, Hamburgo Hansos Univer
siteto įrengimais, bet vokiškajame universi
tete yra ne visi fakultetai.

Jau sudaryti naujiems mokslo metams 
nauji universiteto valdomieji organai. Prezi
dentu išrinktas Prof. Dr. F. Gulbis (latvis), 
lietuvių rektorium Asso Prof. Dr. V. Manelis, 
estų rektorium Prof. Dr. E. Oeppik, latvių 
rektorium Prof. Dr. E. Dunsdorfs. Lietuvių 
sektorius savojo rektoriaus pavaduotoju išrin
ko Prof. Dr. J. Krikščiūną. Taip apat patvir
tinta nauja fakultetų vadovybė, kur kaip ir 
rektorate nedaug pasikeitimų. Lietuviai atei
nantiems mokslo metams bus šių 3 fakultetų 
dekanai: teisės ir ekonomijos — Asso Prof. 
Dr. V. Čepas, mechanikos — Prof. J. Čiurlys, 
žemės ūkio — Asso Prof. B. Povilaitis. Kitų 
fakultetų vadovybėse yra po lietuvį prode- 
kaną. Praeitais mokslo metais lietuviai deka
nai buvo tik teisės ir žemės ūkio fakultetuose.

Šiuo tarpu mokomojo personalo sąrašuose 
yra 172 pavardės, iš jų Professor ir Associate 
Professor titulais 91, lektorių ir instruktorių 
(= asistentų) titulais 81. Lietuvių sąraše 33 
profesoriai ir 17 kitų, latvių 39 prof, ir 50 kitų, 
estų 19 prof, ir 14 kitų, bet faktiškai dirban
čiųjų skaičius bus kiek mažesnis. Keliavimo 
ir kitoki suvaržymai universitetui tikrai ne
maža kenkia, nes ne vienas gerų norų profe
sorius negalėjo į darbą įsijungti ar teprisi- 
deda tik ribotai.

Valdžios organų nustatytas studentų skai
čius yra 1.000. Tautybėmis studentai apyti
kriai taip pasiskirsto: latvių 500, lietuvių 350, 
estų 150. Gale praeito semestro studentų skai
čius bus kiek sumažėjęs, nes dalis priimtųjų, 
pabūgę nelengvų gyvenimo sąlygų, tykiai pa
sitraukė, kiti vėl, neturėdami reikiamų stu
dentui kvalifikacijų, manė, kad į jas ir nebus 
žiūrima, o dėl to turėję apleisti universitetą 

dažnai stengiasi sudaryti apie universitetą 
vienu ar kitu požiūriu nepalankią opiniją. Čia 
verta dar priminti, kad j HDP Universitetą 
studentais priimami tik su tokiomis kvalifika
cijomis, kokios buvo reikalaujamos priimant 
tikraisiais studentais į minėtų kraštų univer
sitetus nepriklausomo gyvenimo laikotarpiu. 
Į HDP Universitetą dėl vietos stokos lais
vaisiais klausytojais niekas nepriimamas.

Į vokiškuosius britų zonos universitetus 
praeitą semestrą buvo imatrikuliuota virš 200 
liet, studentų. Manoma, kad j 1946/47 m. žie
mos semestrą galės kiek daugiau įtilpti. Į 
susidariusias laisvas vietas vokiškuose uni
versitetuose pirmoj eilėj bus stengiamasi re
komenduoti vyresniųjų kursų studentai iš 
HDP Universiteto. Vadinasi, net ir nepadidi
nus studentų kontingento HDP Universitete, 
numatoma, kad susidarys vakansijų naujiems 
studentams. Kiek tų vakansijų bus, tuo tarpu 
sunku pasakyti.

Gyvenimo ir darbo sąlygos yra nelengvos. 
Maistas iš bendro katilo oficialiai susidedąs 
iš 1500 kah Studentai nepripažįstami dirban
čiaisiais ir jokio maisto priedo negauna, o ir 
profesūros tik dalis tokį maisto priedą tegau
na. Iš šalies ko nors pasirūpinti praktiškai 
negalima, nes reikia atsiminti, kad stovykla 
yra pačiam centre pusantro milijono gyven
tojų priskaitančiame mieste. Jei tokios sąly
gos ir toliau tęsis, į bedirbančiųjų čia svei
katą tai gali labai neigiamai atsiliepti. Klau
simas visais būdais klibinamas, bet negi sotus 
alkaną atjaus. Vsi gyvena mediniuose bara-

Švabinė gamta lietuviškom akim 
dailininkų parodoje)
gamtos. Jinai jam nieko nesako. Kaip Braz
džioniui nieko nesako svetimi kalnai. Jinai 
jam esanti vfcur vienoda, nusibodusi. Kele
tą atsiminimų patiekia Murinas ir iš 
Lietuvos: žvejų burlaiviai, Palangos kopos. 
Tokią gamtą jis mielai perlietų į savo paveiks
lus! Tačiau peizažininkas tiesiog neturi prie
monių savo mieliems praeities vaizdams at- I 
kurti. Ir turi tenkintis tuo, ką jam pakiša tie ' 
pasviečiai, kur jį likimas atbloškia.

Akvarelistas Petraitis be architektūros 
daugiau metasi į kalnus, į krioklius, ieškoda
mas savo niūrokiems reginiams išlieti šva- 
binių gamtos užkampių melancholijos. Jis 
myli miglas, sniegą, pilkus debesis, judesį. 
Grafikas Markulis parodoje labai šykštus, 
save atstovaudamas tik keletu darbu. Spren
džia kontūrų, šviesos ir šešėlių klausimus, 
pasinaudodamas tušu ir spalvomis. Jam „sve
timi kalnai“ daug rūpesčių nesuteikia, jis gali 
visur „jsivietinti“. Yra tokių dalykų, kurie 
visur lygiai kotiruojami.

Si paroda turi kuklius, parapijinius užda
vinius: parodyti visus išvirintuosius, gy
venančius Tiubingene ir jo apylinkėse. Va
dinasi, nesimuša į „reprezentacinius“ parengi
mus. Yra sumanymas šią žiemą čia suruošti 
jungtinių lietuvių dailininkų parodą.

Tiubingeno parodą rengė UNRRA, atidary
mui buvo surengtas koncertas, kurį įvykdė, 
be mėgėjų, operos solistė Aliodija Dičiutė su 
pianiste virtuoze Galina Juodakyte-Leoniene.

Paroda užtruks iki spaulių 24 d.
p. andr.

(Tiubingeno lietuvių
Niekam taip, gal, nėra sunku svetimam 

krašte, kaip dailininkui. Rašytojas, vaizduoda
mas ne savą gamtovaizdį, gali gelbėtis kritišku 
ventiliu, bet dailininkui nieko nebelieka, kaip 
tik perteikti tai, ką jis prieš save mato. Nors 
medžiai, debesys, žydinčios alyvos visur tuos 
pačius jausmus turėtų sukelti, tačiau tie med
žiai ir alyvos Švabijoje yra labiau panašios į 
surikiuotas kareivių gretas, laukiančias feld
febelio komandos. Keleliai cementuoti, upeliai 
sukaustyti į tiesias akmenines vagas, tilteliai 
išlieti tvarkingais skliautais: nei pridėti nei 
atimti. Namai sustatyti pagal knygas, stogai 
apdengti iki paskutinės čerpės, tvoros sutvar
kytos iki paskutinės plytos. Švabinė gamta 
klauso policinių potvarkių labiau, negu 
žmogus.

Tiubingene atidarytoji lietuvių tapytojų 
paroda šiuo atžvilgiu labai įdomi: kaip lietu
viškas teptukas žiūri į vokiška gamtą. Ypač 
kad šioje parodoje dalyvaują dailininkai yra 
ne „technikiniai“, bet siužetiniai, kurie ne
sprendžia amžinųjų prakeiktųjų tapybos užda
vinių. Tokiems ne taip svarbu, kokį gamto
vaizdį pasirinks, jiems tas gamtovaizdis yra 
tiktai pretekstas tam tikroms problemoms 
rišti: šviesa, ervė ir 1.1.

Štai parodos dalyviai: J. 
pyba), Murinas (akvarelė), 
rėlė) ir Markulis (grafika), 
tasis saulės entuziastas, Capri oleandrų ir žy
driosios jūros trubadūras J. Mackevičius, 
gausiausias šios parodos atstovas (150 paveiks
lų) gyvena dar atsiminimais iš Italijos, Lietu
vos, bet, žinoma, jau visu savu spalvingu tep
tuku yra įklimpęs į Švabijos žemę, dangų ir 
vandenis. Jam reikia ilgai ieškoti, važinėti 
po apylinkes, kol suranda savo skoniui priim
tiną gamtos sklypelį, kurį jis. pagaliau, turi 
net savotiškai maskuoti, geriau pasakius, lie- 
tuvinti. Per daug tvarkos vokiškoje gamtoje! 
Štai kas į nusivylimą varo J. Mackevičių, ku
ris gyvena prie Hohenzollernų kilminės, šau
nios pilies.

— Ta pilis mane persekioja, neduoda man 
gyventi, — aiškinasi dailininkas.

Tačiau ne dėl to, kad jam ta pilis patiktų.
Murinas visas įsipainiojęs į Švabijos 

miestelių laužytas gatveles, šimtalanges aikš
teles, niūriai iškilmingus bokštus, išvėpusius 
miestų vartus. Dailininkas nemėgsta švabinės

Meckevičius (ta- 
Petraitas (akva- 
Mūsų apdainuo-

Kultūrinės aktualijos 
Rengiamasi minėti lietuviškosios knygos 

sukaktį
1547 m. pasirodė pirmoji lietuviškoji kny

ga — Martyno Mažvydo „Prasti szadey kate- 
kizmusa“. Taigi 1947 m. lietuviškajai knygai 
sukanka 400 metų. Lietuvių Rašytojų Trem
tinių Draugijos Valdyba rūpinasi, kad lietu
vių tremtinių bendruomenė tą didžią mūsų 
kultūros gyvenimo sukaktį rengtųsi tinkamai 
paminėti. Jau sudarytas sukakčiai rengti Vyr. 
Komitetas. Netrukus tasai Komitetas paskelbs 
spaudoje savo pareiškimą, kur bus išdėstyta, 
kaip tą sukaktį gražiau atžymėtu Lietuvių 
stovyklos ir mažesni mūsų tremtinių sambū
riai kviečiami tą Rašytojų Tremtinių Drau
gijos sumanymą remti, o taip pat ir savo 
pastangom į tą mūsų knygos sukakties minė , 
jimą įsijungtu

„Žiburių“ metinės
Mūsų perijodinė spauda tremtyje įžengė 

; jau į antruosius metus. Štai jau antras savai- 
. tinis laikraštis — „Žiburiai“ paminėjo savo 
; metinę sukaktį. Sukaktuviniai „Žiburiai“ 
; išėjo š. m. spalių 5 d., paženklinti Nr. 40 (52), 
, kuriame plačiai aprašo savo išeitą vargo ke

lią. Tas vargo kelias yra suprantamas, nes jis 
visiems tremtyje einantiems laikraščiams yra 
lygiai sunkus, ne rožėmis klotas. Arti spau
dos stovintiems asmenims teko daug pastangų 
ir pasiryžimo pakelti, kol jau metines pami
nėjusi perijodika pasiekė savo dabartinio ly
gio. Tad tiek „Žiburiams“, tiek kitiems pra
eitais metais pasirodžiusiems laikraščiams 
tenka palinkėti, dar labiau sustiprėjusiems, 
antrąsias metines švęsti jau savo tėvynėje.

Naujas laikraštis
Šiuo metu, kai skaitytojai buvo painfor

muoti, jog laukiamasis spaudos sunormavi- 
mas gali palikti tik keturius laikraščius, pa
sirodė, džiugu paminėti, visai naujas spaudos 
organas — „Tremtinių Žinios“. Jį leidžia 
spaudos leidykla „Aistia“ Wiesbadene, reda
guoja redakcinė kolegija. Šio laikraščio jau 
išėjo du dvigubi numeriai, kiekvienas po 8 

•pusk

kuose ir tik nedidelė dalis profesūros cemen
tiniuose erdvesniuose namukuose. Po daug 
žmonių viename kambaryje gyvenant, aišku, 
kad ir dirbti sąlygos nėra palankios. Besiar
tinanti žiema, be to, kelia visiškai pagrįsto 
susirūpinimo. Nors ir tokios nepavydėtinos 
gyvenimo sąlygos, darbo energija mokomojo 
peršonalo tarpe visdėlto nepalūžusi, ko nega
lima pasakyti apie nemažą studentijos dalį. 
Dar paminėtina, kad iki šiol nei vienas perso
nalo narys ir nei vienas kanceliarijos tarnau
tojas iš oficialių šaltinių nėra gavęs nė pfeni- 
gio atlyginimo, o dauguma atvykdami čia atsi
sakė stovyklose turėtų apmokamų pareigų. 
Studentai iš oficialių šaltinių taip pat jokios 
paramos negauna. Jei kokia parama yra, tai 
tik iš savųjų bendruomenių.

Vienu požiūriu mūsų stovykla, tur būt, bus 
unikumas iš visų DP stovyklų, tai, būtent, 
alkolio vartojimo klausimu, kuris čia ne tik 
teoretiškai uždraustas, bet ir praktiškai smar
kiai persekiojamas. Kai kas dėl tos prie
žasties turėjo pertraukti studijas. Tiesa, šis 
momentas yra sukėlęs nemaža nepasitenki
nimo ir diskusijų, bet griežtas rėžimas esa
mose sąlygose tegali būti tik teigiamai verti
namas.

Pačiame Hamburge jokios kitos pabalti- 
jieičų stovyklos nėra, nes visos anksčiau bu
vusios yra kur nors už Hamburgo ribų iškel
tos, bet bent su artimesnėmis lietuvių kolo
nijomis lietuviškasis sektorius šiokius tokius 
kyšius palaiko, ypač pasiųsdamas paskaitinin
kus, kurie ten yra visada mieli svečiai. Šis 
darbas nuo ateinančio semestro pradžios bus 
stengiamasi vykdyti pagal iš anksto sudarytą 
tvarkraštį. B. P.

Naujos knygos ir 
leidiniai

Inž. Dr. J. Jankauskas, Docentas, VAŽI- 
1 NĖJIMO MENAS. Munich, 1946 mt. Kaina 
' nepažymėta.

Paskutiniu metu vis daugiau pasirodo lei
dinių, teikiančių teoretinių žinių šoferiams. 
Šioje 56 pusi, knygutėje dėstoma tik išimti- . 
nai apsiėjimas su mašina ir važinėjimo tai
syklės. Tekste randame 19 braižinių, 4 len
telės ir 40 eismo ženklų.

Henrikas Nagys, EILĖRAŠČIAI. Insbruck 
(Tirol), 1946 metų vasara. Rotatoriumi, 78 
pusi.

Tai kuklus poezijos leidinys, kuriame telpa 
autoriaus išrinkti eilėraščiai iš dviejų dar ne
spausdintų rinkinių, būtent, iš „Lapkričio 
naktys“ ir iš „Išsvajotosios lygumos“. Čia 
randame 58 vertus poezijos mėgėjų dėmesio 
eilėraščius. Jų forma mažiau įprasta, ritmo 
ir rimo čia veltui ieškotum, bet užtat juos 
skaitydamas regi ryškius vaizdus ir nesibodi 
nudėvėtu saldumu ar nuobodžiu dirbtinumu, 
kas pas daugelį mūsų poetų, ypač pasireiš
kusių tremtyje, labai ryšku.

Benys Rutkūnas, PULSAS PLAKA. Lyri
ka, IV knyga, 1946. Rotatorium spausdintas 
200 pusi, poezijos rinkinys, kurio išleidimo 
vieta ir kaina nepažymėta. Autorius bene gy
vena Nuertingene.

Kuklumas — dorybė. Šio poezijos rinkinio 
autorius tikrai turi savyje, reikia pripažinti, 
daug kuklumo, kad, būdamas jau iš seniau 
žinomu poetu, pasitenkino šia kuklia forma 
patiekti skaitytojui savo dėmesio vertą kūry
bą. Bet negalėtum pasakyti, kad leidinys ne
gražus: paprastai, bet vykusiai ir prasmingai 
nupieštas viršelis ir kelios gražios užsklandos 
poezijos rinkinį daro visiškai patrauklų. Gi 
skaitydami knygos turinį, įsijaučiame taip gi
liai į savo prisiminimus ir pergyvenimus, kad 
autorius tampa tik vadovu mūsų jausmų pla
tybėje. Saitas ir bejausmis kritikas, kibda
mas prie vien, sakysim, nebe naujos formos, 
atrodo, bus neteisus tiek prieš patį autorių, 
tiek prieš skaitytoją. Rinkinyje telpa 88 poe- 
zijos kūriniai, pagal savo turinį suskirstyti į

■ tris skyrius: 1) Tu dar nemirusi. 2) Likimo 
vingiuose ir 3) Tylusis lietus. Pirmane sky
riuje randame ir dvi trumputes balades: „Su
kaustyta laisvė“ ir „Prakeiktasis dvaras“.

GANDRAS IR GANDRYTE. Žodžiai St 
Zobarsko, piešiniai P. Osmolskio. „Atžalyno** 
Leidinys, 1946 m., Weilheim-Teck.

Žodžiai ir dailės menininkų dėka ir mūsų 
mažieji kartas nuo karto susilaukia puikių 
leidinių. Štai prieš akis puikus 28 pusi, leidi
nėlis. Pasakėlės tekstas byloja apie pražie- 
mavojusio prie Nylo gandro nuotykingą ke
lionę savo išsiilgton gimtinėn Gandrynėn. Pa
sakėlė graži. Bet ji ir liktų tik pasakėle, jei 
prie jos nebūtų pridėta dail. P. Osmolskio 
įgudusi ranka, kuri padarė šią trumputę pa
sakaitę menišku leidiniu. Čia randame, skai
tant su viršeliu, 13 puikių dvispalvių iliustra
cinių piešinių. Tekstas taip pat šviesiai rudos 
spalvos.

SVETIMOJ PADANGĖJ. Wuerzburgo Lie
tuvių Stovyklos Metraštis. Wuerzburgas, bir
želis 1946 m. Redagavo redakcinė kolegija: 
Felicija Urbelienė, Vytautas Kasnėnas, Grež- 
vydas Lazauskas ir Kazys Krulikas. Viršelį 
piešė dail. V. Dobužinskis. Foto nuotraukos 
Jone Akšio. Metraštyje yra 124 pusi, ir 73 
nuotraukos. Spausdintas rotatoriumi. Šį lei
dinį reikia sveikinti jau vien todėl, kad tai 
yra puiki stovyklinė metrika. Tatai sektinas 
pavyzdys ir kitoms didesnėms stovyklose, šios 
rūšies leidiniai išeina iŠ literatūrinio ar žur- . 
nalistinio vertinimo ribų. Stp. Platanas

Spalių pabaigoje baigiama spausdinti 
Goettingene dail. Alf. DARGIO „Lietu
vių vestuvių papročiai“. Leidinyje 16 iliustra
cijų, jų dalis spalvotos. Tekstas keturiomis 
kalbomis: lietuvių, anglų, prancūzų ir vokie
čių.

Šių knygų leidėjas p. F. Klimaitis.

Nauja tremtinių spaudoje
Šis naujas laikraštis, kaip matyti iš jo pa- 

sivadinimo, pasiryžęs egzistuoti tik tol, kol iš 
viso ir tremtiniai kaipo tokie čia egzistuos. 
Savo formatu jis yra bent kiek didesnis už 
ligi šiol buvusius lietuvių tremtinių laikraš
čius. Spausdinamas ant iliustracinio popie
riaus daro išorinę gana patrauklią išvaizdą. 
Turinys teikia įspūdį, jog dedamos pastangos 
padaryti laikraštį įvairų ir įdomų, bet ar ne 
perdaug senstelėjusių ir be tvirto pagrindo 
žinių? O kai kas, tinkąs tik grynai jumoristi
nio pobūdžio laikraščiui, pakliuvo, matyt, vien 
tik per neapdairumą.

Aplamai tariant, „Tremtinių Žinios“ daro 
informacinio laikraščio įspūdį.

SKAUTYBE MERGAITĖMS. Pagal lordą 
R. Baden-Powellį ir kitus autorius paruošė 
paskautininkė Ona Saulaitienė. II-oji laida, 
Augsburg 1946.

Paskautininkės p. O. Saulaitienės paruošto 
veikalo „Skautybė Mergaitėms“ atsiųsta pa
minėti dvi dalys: I dalis: JAUNESNIOSIOS 
SKAUTES, kur duodami visi pagrindiniai • 
skaučių veiklos nurodymai, ir IV dalis: VA
DOVES, kur suteikiamos pagrindinės žinios, 
kas reikalinga žinoti skaučių vadovėms. Abu 
leidinėliai po 74 pusi., spausdinti rotatoriumi.

V

5



• pusi. Nr. 40 (49) Mlių Keliai 1946. X. 10.

Nesiduokime...
(Pradžia 1 pusi) 

bės“ ieškotojai sąmoningai ar nesąmoningai 
lietuvių tremtinių masę veda prie to, kad vie
ną gražią dieną iš neuniformuotų politrukų 
žinios galima atsidurti uniformuotų politrukų 
globoje...

Kartais nueinama dar slidesniu keliu. Su 
šmeižtais ir įvairiausiais pamfletais „teisybės“ 
ieškotojai pradeda varstyti globėjų duris. Su
rašomi metriniai skundai, prijungiamos prie 
jų net suklastotos skundžiamąjį kompromituo
jančios fotografijos, suvękietinama ar- kaip 
kitaip sudergiama pavardė ir bandoma įrodi
nėti, kad tas asmuo esąs ne lietuvis, buvęs 
kažkokiose formacijose ir 1.1. Vadovaudamas 
tremtinių bendruomenei, jis, esą, globojąs buv. 
kareivius, masę skriaudžiąs ir pan. Tokių 
„teisybės“ ieškotojų žygdarbių pasėkoje ke
liolika vyrų, tikriausių žaliūkų lietuvių, ir nu
kenčia — išskiriami iš vietos lietuvių bendruo
menės ir išsiunčiami į blogesnes sąlygas. Ir 
„teisybės“ ieškotojai jaučiasi herojai, laiko 
save lietuviais, nors akiplėšiškai išdrįsta me
luoti ne tik savųjų tarpe, bet ir svetimiesiems. 
Jie jaučiasi teisūs prieš lietuviškąją visuome
nę, nors tą pačią visuomenę jie biauriausiai 
apšmeižė, apjuodino, perstatydami net globė
jų akyse kaip savanaudę, neteisingą. Tuo tar
pu „teisybės“ ieškotojų sąžiningumu ir morale 
daugeliu atvejų reikia labiau suabejoti, negu 
kieno nors kito.

Jei šitokie šmeižikai šiandien nesulaukia 
teisingo atpildo, tai dar nereiškia, kad jie to 
nesulauks ateityje. Savo darbais ir visai lie
tuvių tautai pragaištinga veikla šiandien jie 
patys save išsibraukia iš lietuvių tarpo.

Mūsų pareiga ištremties skaudžias dienas 
pernešti kuo sveikesniems dvasia ir kūnu. 
Mūsų kelias ir tikslas aiškus — laisva ir ne
priklausoma Lietuva. Tuo keliu darniomis 
gretomis ir eisime, kol mūsų siekiai galutinai 
bus įgyvendinti. Mes esame visi vieno kraujo 
vaikai su tomis pat žmogiškomis silpnybėmis 
ir vienas kitam padedame nuoširdžiu priete- 
lišku žodžiu, maloniu patarimu, bet nesivado
vaujame šmeižtais, provokacijomis ir apkal
bomis. Lietuviškosios bendruomenės tarpe 
nėra nei proletarų nei aristokratų, o yra tik 
lietuviai. Jei mūsų tarpe ir iškiltų kokių nors 
neaiškumų, mes juos galime išlyginti vispu
siško susipratimo ir lietuviškai bendruomenei 
pritinkančioje dvasioje. Kas vienu ar kitu bū
du stengiasi mus provokuoti ir šmeižti nepa
grįstai bent vieną lietuviškojo kraujo vaiką, 
jį diskredituoti, tas imasi veikti prieš visą lie
tuviškąją bendruomenę, prieš lietuvių tautą 
ir švenčiausią mūsų tikslą — Motiną Lietuvą. 
Tegu su laiku tokie provokatoriai susipranta 
ir tekeliauja į ten, iš kur jie yra kilę ar at
siųsti! O kiekvieno lietuvio tremtinio pareiga 
būti budriam, kad Sąmoningai ar nesąmonin
gai nepatekus i tokių žmogaus krauju aplais
tytais skatikais apmokamų agentų bučių!

K-a.

Pora koncertų Dilingene
Įvairi ir užsitęsusi programa buvo šiltai 

publikos priimta, nesigailėta gėlių. Koncertą 
baigus, kolonijos pirmininkas padėkojo auk
štiesiems svečiams už jų malonų dėmesį, di
rekt. Mis Robertson ir už asmenišką atsilanky
mą koncertan. Į tai atsakydama, ji gražiais 
žodžiais atsidėkojo už gautąsias gėlių puokštes 
ir patikino artimesnių ryšių su jos neseniai 
globoti perimta Dilingeno lietuvių kolonija 
užsimezgimą.

Pirmajame koncerte spalių 2d. publikos 
perpildyta teatro salė išgirdo tris solistus 
įvairaus muz. žanro: pianistę Juliją Rajaus- 
kaitę, smuikininką Praną Matiuką ir daini
ninką tenorą Stasį Baranauską. Pirmieji abu 
solistai negalėjo pateikti publikai staigmenos: 
tai perdaug gerai pažįstami asmens, sugebą 
išsilaikyti pasigėrėjimą žadinančioje meninėje 
.aukštumoje. Po kiekvieno naujo jų pasirodymo 
scenoje eilinis klausytojas išsineša vis giles
nius jiedviem simpatijos jausmus. Ir tai pa
siekiama, atrodo, labai paprastai — įgimtu 
talentu ir kukliu, kantriu darbu, kuris scenoje 
jau apsipavidalina tikrai meistriška atliekamų 
kūrinių interpretacija. Po viso to sužavėta 
publika jau nebegali savo pasitenkinimo 
plojimu ir gėlėmis nereikšti. Antra gi vertus, 
taip atliekamų meno kūrinių (J. Rajauskaitė: 
Fr. Schuberto Impromptu As-dur, C. Debussy 
Paskendusioj! katedra, Fr. Liszto Vengrų rap
sodija 12, Consolation ir La Campanella, o Pr. 
Matiukas: A. Corelli La Folia ir E. Griego 
sonata c-moll) ir kelis kartus girdėti pagrečiui 
nebūtų perdaug.

Trečiasis programos dalyvis tenoras Stasys 
Baranauskas, prigimties apdovanotas nuo
stabia balsine medžiaga, kad ir pirmą kartą 
dainuodamas Dilingeno scenoje, galėjo neklys
damas ir pats įsitikinti, kad taip pasirody
damas kaip šį kartą, čia vis bus mielai laukia
mas ir maloniai sutinkamas svečias. Sį kartą 
jo atlikti Kačanausko, Liszto, Puccini, Cho- 
pino ir Leoncavallo kūriniai, sudainuoti nepa
prastai lengvai ir galingai, iššaukė tokį didelį 
klausytojų pasitenkinimo pritarimą, kuris 
šioje salėje, neperdedant, retai pasireiškia.

Nuoširdžiai linkėtina, kad šis solistų treje
tukas leistų dažniau ir ne vienoje mūsų ko
lonijų scenos uždangai kilti.

Praeitoji savaitė Dilingeno lietuvių koloni
joje prabėgo koncertų ženkle. Vienas jų buvo 
skirtas specialiai UNRRA Team 165 pagerbti, 
kadangi ji ne taip jau seniai savo globon per
ėmė ir Dilingeno lietuvių koloniją. Kitas, 
įvykęs kelias dienas anksčiau, davė progos 
gausiai prisirinkusiai salei pasidžiaugti mūsų 
individualistų menininkų pasiektais laimėji
mais. Abu koncertai, vienas antrą papildydami, 
maloniai teikė klausytoją, skaidrindami jo 
dvasią rudenėjančioje pilkumoje.

UNRRA Team 165 garbei suruoštasis kon
certas įvyko spalių 5 d. Dilingeno miesto tea
tro salėje. Jame, be gausios saviškės publikos 
ir kviestinių svečių, buvo atsilankiusi UNRRA 
Team 165 direktorė Mis Robertson su visu 
savo bendradarbių štabu. Koncerto programą 
pradėjo ir baigė J. Starkos vedamas vyrų 
choras, davęs 8 dainas iš savo repertuaro. Per 
kelis paskutinius mėnesius, sąryšyje su pri
verstiniu dalies choristų grąžinimu į jų anks
čiau gyventas zonas, chore, ypačiai tenoruose, 
buvo pasidariusių spragą, kurios tačiau dabar 
atrodo baigiamos visiškai užlyginti. Tad ir šį 
kartą choras, atgavęs savo senąją formą, jau 
daug kam žinomo lygio daina sudarė vieną 
pagrindinių programos dalių. Gi stambiąją 
jos dalį atliko solistai instrumentalistai: smui
kininkas Iz. Vasyliūnas (Griego sonatos G- 
dur I dalis), Celistas M.Saulius (Corelli Grave, 
I. Albeniz Malaguena), jų duetas (J. Halvorsen 
Passacaglia); smuikininkas Pr. Matiukas, 
altistas St. Gabrijolas, čelistas M. Saulius ir 
pianistė J. Rajauskaitė (J. Brahmso Kvarteto 
G-moll I dalis); pianistė J. Rajauskaitė (Fr. 
Liszto Cantique D'Amour ir La Campanella). 
(Programą parenkant ir sustatant, gal kiek 
daugiau reikėjo atsižvelgti į paties koncerto 
intenciją ir prisiderinti prie pagerbiamųjų po
linkių, bet tai jau rengėjų reikalas.) Malonus 
koncerto paįvairinimas buvo duotas Danutės 
Nasvytytės: pora išraiškos meno šokių — L. 
v. Beethoveno Grazioso ir G. Bizet Carmen. 
Solistus vokalistus atstovavo gražiai pasiro
džiusi E. Rūkštelienė ir dainavime pažangą 
padaręs V. Bakūnas, duodami lietuvių ir pa
saulinių kompozitorių kūrinių.

Čiurlioniečiai prie Badeno ežero
■Šis vienas pajėgiausių mūsų meno sambū

rių yra tapęs beveik visų trijų zonų tautiečių 
nuosavybe, o jo koncertų maršrutas nusitęsia 
nuo Bodeno ežero pro Frankfurtą, Bremeną 
iki Hamburgo ir Luebecko. Nors mūsų krašte, 
prancūzų zonoje, jis būna labai ir labai retas 
svečias, tačiau, pradėdamas savo rudens se
zono koncertų išvykas, pirmoje eilėje aplankė 
mus ir čia gausiai pabėrė savo gražiuosius 
meno deimančiukus.

Ravensburgas-Biberachas ir atgal
Lankydami gražiojo Bodeno ežero pakran

čių vietoves, čiurlioniečiai pirmiausia aplankė 
Ravensburgo lietuvius, kurių dabartiniu 
metu dar esama apie 500. Rugpiūčio 25 d. 
čiurlioniečiai davė įspūdingą bažnytinės mu
zikos koncertą, kurio beveik visą programą 
sudarė lietuvių autorių kūriniai. Tą dieną bu
vo kaip tik vietinės įgulos karo kapeliono iš
leistuvės. Tad į koncertą-pamaldas atsilankė 
visa Ravensburgo prancūzų karinė vadovybė, 
karinių įstaigų viršininkai, UNRRA-os vado
vybė, daug prancūzų civilių, vokiečių, lietu
viai ir kitų tautų tremtiniai. Koncertas, paį
vairintas dainininkės p. M. Navickaitės ir 
čiurlioniečių sambūrio meno vadovo p. A. Mi
kulskio čello solo numeriais, buvo labai įspū
dingas ir iššaukė didelį visų susirinkusiųjų 
susidomėjimą. Tą dieną, sekmadienį, koncer
tas neįvyko, kadangi koncertinės patalpos 
buvo užimtos vietinės UNRRA-os varietės 
teatro spektaklio. Popietė buvo sunaudo
ta kitaip: Ravensburgo lietuviai suruošė 
kuklų pobūvį čiurlioniečių garbei, turint 
tikslą nors trumpą laiką pabendrauti su šau
niaisiais dainininkais. Pobūvyje dalyvavo vie
tinės UNRRA-os direktorius p. kap. Massip 
(jis buvo pasiėmęs čiurlioniečių globojimą ir 
maitinimą jų Ravensburge buvimo metu), jo 
artimesni bendradarbiai — skyrių viršininkai 
ir kaimyninės Tettnango UNRRA-os direkt. 
su savo bendradarbiais lietuviais. Pobūvis 
praėjo jaukioje ir linksmoje nuotaikoje.

Rytojaus dienos koncerte jau pirmosiomis 
dainomis čiurlioniečiai užkariavo publikos, 
vos besutilpusios erdviuose koncertų rūmuose, 
dėmesį. Įsijungus gi į programą šauniesiems 
šokėjams ir grakščiosioms šokėjoms marga
spalviuose tautiniuose drabužiuose, buvo nu
galėtas ir abejingiausias žiūrovas. Prancūzai 
ir kitų tautybių DP rodė savo susižavėjimą 
lietuviškomis dainomis ir šokiais, liaudies in
strumentų ir kanklių muzika. Čiurlioniečiai 
daug kartų buvo prašomi kartoti savo dainą 
ir šokį, o pabaigoje publikos susižavėjimas 
prasiveržė į audringus plojimus ir gėlių pa
radą ... Ravensburgiečiai lietuviai, atsidėko
dami už gražų koncertą, įteikė gražų albumą. 
Uždangai paskutinį kartą nukritus, į sceną 
atvyko UNRRA-os direktorius p. Massip ir, 
dėkodamas už gražias bei neužmirštamas kon
certo valandas, pareiškė: „Aš tikiu, kad Jūs

rasite galimybių savo aukštam menui paro
dyti ne tik čia, bet ir Prancūzijoje“ — ir pak
vietė rugpiūčio 28 d. duoti dar vieną koncer
tą, kad su lietuvių dainos bei šokio menu ga
lėtų susipažinti daugiau prancūzų karių ir 
šeimų.

Sekančią, rugpiūčio 27, dieną čiurlioniečiai 
aplankė Biberachą, kur gyvena apie 300 
neblogai susiorganizavusių lietuvių. Jų pa
stangomis ir čia čiurlioniečių koncertas pui
kiai pasisekė, tik jį kiek aptemdė viena nelai
mė, publikos net nepastebėta. Šokant grakštų- 
jį „Lenciūgėlį“, vienai iš ketveriukės šokėjų, 
p. A. Bernatavičiūtei, lūžo kairiosios kojos 
mažojo piršto kauliukas. Nepaisydama skau
smo, čiurlionietė nepasitraukė iš dainininkų 
eilių ir tik koncertui pasibaigus ji buvo sku
biai nugabenta į Ravensburgą, kur gydytojas 
jai suteikė pirmąją pagalbą — lūžį sugipsavo. 
Pažymėtina, kad tai jau trečiasis panašus ne
laimingas atsitikimas ir tik dėl to, jog mergai
tės neturi specialių šokiams batelių ir turi 
šokti basos.

Pildydami UNRRA-os direktoriaus p. Mas
sip pageidavimą, rugpiūčio 28 d. čiurlioniečiai 
Ravensburge davė antrąjį koncertą,kuris 
praėjo su tokiu pat pasisekimu. Antrasis kon
certas sutraukė ypatingai daug kitataučių 
tremtinių ir vokiečių, nors šie paprastai vis
kam, kas užsienietiška, yra labai abejingi.

Į trečiuosius metus, Tėvynės vardą 
begarsinant

Po koncerto, vos nukritus uždangai, toje 
pat scenoje, iš kurios ką tik sklido harmoningi 
lietuviškos dainos garsai ir šokių sūkuriuose 
mirgėjo tautinės spalvos, čiurlioniečiai turėjo 
mažas iškilmes, jeigu tai būtų galima taip pa
vadinti. Mat, tą dieną suėjo lygiai dveji me
tai, kaip šis sambūris pradėjo savo darbą. Į 
savo bendradarbius prabilo jų meno vadovas 
ir sambūrio širdis, p. Alfonsas Mikulskis: „šian
dieną suėjo dveji metai, kaip mes pradė
jome savo darbą. Jūs visi prisimenate, kad 
mūsų darbo pradžia tremties sąlygose buvo 
sunki, aplinka nepastovi, kai kada ji būdavo 
mūsų / užsimojimams net visiškai priešiška. 
Mūsų žingsnius lydėjo ir dabar tebelydi vi
sokie nepritekliai, bet jei mes pasiekėme tai, 
kas patraukia žiūrovų simpatijas, o tautiečių 
širdis, — tai nuopelnas Jūsų, mano brangūs 
bičiuliai. Aš nuoširdžiai dėkoju už Jūsų at
sidavimą darbui ir ištvermę jame. Mes dir
bame ne savo naudai, bet mūsų tautiečių dva
sios pusiausvyrai palaikyti ir mūsų brangios 
Tėvynės vardui svetur išgarsinti. Šių tikslų 
vedini, mes pradedame trečiuosius darbo me
tus, kurie, tikiuos, bus taip pat apvainikuoti 
meno laimėjimais, kaip ir dveji pirmieji.“ — 
Vos spėjo nuskambėti paskutiniai p. A. Mi
kulskio žodžiai, kai maestro buvo'pagautas 
keliolikos stiprių rankų ir, entuziastingiems 
valiavimams pritariant, kaip krepšinio svie
dinys lakstė ore...

Tęsdami savo užsibrėžtą kelionę, čiurlio
niečiai rugpiūčio 31 d. jau koncertavo Bre
genz e, esančiame Bodeno ežero pietryčių 
krante, Vorarlbergo kalnų papėdėje. Šiame 
Austrijos pasienio kurortiniame mieste buvo 
stipri lietuvių bendruomenė, čia buvo itin 
daug intelektualų — mokslo ir meno darbi
ninkų. Bet dieną iš dienos griežtėjant austrų 
rėžimui, specialiai nukreiptam Į DP, dabar 
Bregenze bėra likę mažiau negu šimtas mūsų 
tautiečių. Čiurlioniečių atvykimas į Bregenzą 
buvo jiems tikra dvasios meno puota, nes dėl 
visiško sienos uždarymo bet kuriam tremti
nių susisiekimui, į šį pasienio miestą iš Vo
kietijos nebeužklysta joks lietuvis meninin
kas. Tad mūsų tautiečiai, nors patys čia pus
badžiai gyvena, brangiems svečiams pavai
šinti suruošė nuoširdų priėmimą ir juos vai
šino, kas ko turėjo ir kaip mokėjo, dažnas net 
ir savo kąsnį nuo burnos atitraukęs. Jie daug 
pasidarbavo, kad ir pats koncertas pasisektų. 
Užtat ir čia teatras buvo publikos perpildytas 

■ir praėjo su gražiu moraliniu pasisekimu. Pa
žymėtina, kad į Bregenzą čiurlioniečių pasi
klausyti buvo atvykęs BALFo pirmininkas 
kun. dr. J. P. Končius, kad savo akimis iš
vystų ir ausimis išgirstų, kaip dirba garsusis 
„Čiurlionis“...

Trys koncertai vieną dieną
Ciurlioniečiams, bevykdantlems svarbią 

lietuviškos dainos tautinių šokių propagavimo 
misiją, kai kada tenka nugalėti nemažus nuo
stolius ir gerokai įsitempti, kad įveiktų laiką 
ir erdvę. Panašiai būta ir šios išvykos metu: 
šeštadienio vakare jie koncertavo Bregenze, 
o sekmadienį prieš piet jie jau giedojo istori
nėje Ueberlingeno bažnyčioje, esančioje 
nuo pirmosios vietovės už 70 km ir tą pačią 
dieną davė net tris savo dainų ir šokių kon
certus! Ueberlingenas — viena iš daugelio 
Bodeno ežero pakrančių kurortinių vietovių, 
šiandien tarnaująs prancūzų karių poilsiui. 
Lietuvių čia nėra, šią vasarą čia buvojo tik 
vienintelė p. M. šeima, kuri daug prisidėjo 
prie čiurlioniečių koncertų toje vietoje suor
ganizavimo ir geresnio pasisekimo. Mūsų 
koncertininkų čia laukė savotiška staigmena. 
Sekmadienį pamaldas laikė prancūzų karo ka
pelionas ir perskaitė evangeliją. Staiga iš sa
kyklos pasigirdo lietuviškai: „Vardan Dievo 
Tėvo...“ — sakykloje stovėjo kun. dr. P. 
Končius!

(Pabaiga 8 pusi.)

Tito Jugoslavijos...
(Pradžia 3 pusi.) 

mus ir kur anglo-amerikiečiai pasako galuti
ną „stop“. Taigi,, Jugoslavija, o per ją visi 
Balkanai yra pasidarę labai opių bandymų ii 
net ginkluotų manevrų lauku. Turint galvoje, 
kad čia pat yra Dardanelų ir Turkų klausimas, 
netenka stebėtis, kad kai kas rimtai čia prisi
bijo Sarajevo įvykių.. Dėl to galima tik tiek 
pasakyti, kad visokie sienų incidentai, šūviai, 
atentatai, sušaudymai ir 1.1, tol yra taikai ne
pavojingi, kol bent vienas iš matomų ar ne
matomų partnerių nėra galutinai pasiruošęs. 
Kol tokio galutino pasiruošimo nėra, tai pasi
tenkinama kumščių patraukymu ir piktomis 
notomis. Gi galutinam pasiruošimui, atrodo, 
dabar dar abiejose priešingose stovyklose 
trukdo vidaus sunkumai (jų yra U.S. ir So
vietuose ir D. Britanijoje). Pirmiau rūpina
masi viduje suslkonsoliduoti. Šiaip ar taip, 
Tito Jugoslavijai teko didelė ir pavojinga mi
sija. Pasaulis turi pakankamai pagrindo su 
dideliu susirūpinimu sekti kiekvieną tos mi
sijos etapą.

Apie Argentiną
ir lietuvius

(Pradžia praėjusiame Nr.) 
VISUOMENINIS GYVENIMAS

Ne per geriausia didesnės mūsų išeivių da
lies P. Amerikoje ir tautinė nuotaika. Tai 
nenuostabu, atsiminus tas priežastis, dėl ku
rių lietuviai į šiuos kraštus atvyko. Daugelį 
užkerėjo komunistinė propaganda, kiti šiaip 
sau materializme paskendę visam kitam abe
jingi. Visada stokojo inteligentingų vadų, už 
tai netrūko išnaudotojų ir anarchistų.

Labai trūksta ir patriotinės spaudos, o jai 
atsirasti sąlygos sunkios.

Yra gi ir šviesių reiškinių. Yra tokių tvir
tų lietuvių patriotų, kurie, neatsižvelgdami į 
nieką, sielojasi visais savo tautos rūpesčiais ir 
nelaimėmis, pinigų ir darbu prisideda prie vi
sų kilnių užsimojimų. Argentinos lietuviai 
Avellanedoje (Buenos Aires priemiestyje) turi 
naują Tėvų Marijonų pastatytą bažnyčią ir 
vienuolyną. Dabar ten pradedama statyti sa
va mokykla ir salė. Mokyklą veda Šv. Kazi
miero Seserys lietuvaitės. Yra šaunus Šv. Ce
cilijos choras. Yrą patriotine veikla pasižy
mėjęs Lietuvai Išlaisvinti Centras Argentino
je. Yra pora savišalpinių draugijų. Yra kas 
Lietuvos laisvės bylą gina ispanų kalba spau
doje.
ATVYKIMO GALIMYBES

Dabar Europos lietuviams gal pats svar
biausias klausimas: tai kaip į Argentiną at
vykti? Pirmiausia tenka pabrėžti, jog kaip 
visur, taip ir čia karo laike įvesti imigraciniai 
suvaržymai dar nepanaikinti. Masiniu būdų, 
kaip anksčiau, ateiviai neįsileidžiami. Iš Ar
gentinos, Čilės ir kai kurių kitų P. Amerikos 
valstybių spaudos matyti, kad tų šalių vyriau
sybės ir viešoji opinija yra palanki didesniam 
ateivių skaičiui įsileisti, bet pirmoje eilėje pa
geidaujami lotynų rasės ūkininkai, taip pat 
olandai ir skandinavai. Argentina ir Čilė jais 
norėtų kolonizuoti savo dar neapgyvendintas 
pietines teritorijas. Bet šis klausimas svarsto
mas lėtai ir kol kas be konkrečių sprendimų.

Turimomis rimtomis informacijomis, Ar
gentinos Migracijos Direkcija yra palankiai 
nusistačiusi platesniam lietuvių įsileidimui ir, 
galimas dalykas, kad mūsų tremtinių daugu
ma galėtų rasti čia sau prieglaudą. Lietuviai 
turį būti darbingi ūkininkai, geriausia šęimo- 
mis. Kolonizuotis, esą, jie galėtų į pietus nuo 
upės Colorado, taigi Patagonijoje pradedant 
Rio Negro ir Neuquen teritorijomis. Žemė 
naudojimuisi būsianti duodama dovanai, o ati
tinkamos valstybinės įstaigos pasirūpinsiančios 
irigacija, keliais ir paskolomis ūkininkavimo 
pradžiai. Visiems lietuviams kompaktinėje 
masėje apsigyventi nebūsią leidžiama: jie tu
rėtų susigyventi su kitų tautų, ypač latvių ir 
estų, ateiviais.

Pradžios mokyklos turėsiančios būti tik ar- 
gentiniškos, tačiau vidurinės galėtų būti ir lie
tuviškos. Kolonistai galėtų turėti sava kalba 
bažnyčias, spaudą; su ūkininkais būtų įsilei
džiama koks 6°/o laisvųjų profesijų lietuvių 
inteligentų. Tuo tarpu Argentinos vyriausybė 
sutiktų, kad speciali lietuvių ekspertų komi
sija apžiūrėtų kolonizacijai siūlomas sritis ir 
pasidarytų savas išvadas. Nieko tačiau neža
dama parūpinti ateivių atgabenimui. Atrodo, 
tik anglosaksai ir tokios tarptautinės organi
zacijos, kaip UNRRA, galėtų šiuo atžvilgiu 
padėti.

Tuo tarpu individualiai Argentinos vizas 
gali gauti tie, kuriuos kviečiasi artimi gimi
nės; taip pat tie, kurie jau anksčiau šioje ša
lyje yra ilgesnį laiką gyvenę, kuriems Migra
cijos Direkcijoje kas nors garantuotų trims • 
metams apmokamą darbą (pasirašytų sutartį). 
Garantijos pirmoje eilėje laikomis užtenkamo
mis turinčių ūkius ar įmones. Nors daugelis 
lietuvių turi nuosavus namelius ar vidutinio 
darbininko uždarbį bei santaupų, garantijai 
to dar neužtenka. Vizos prašytojas turi kreip
tis į artimiausią Argentinos konsulatą, prašy
damas savo pažįstamuosius Argentinoje, kad 
jį remtų centre. Procedūra gali trukti gana 
ilgai, ir kol kas naujųjų mūsų ateivių čia at
vyko tik vienas kitas. Vizą gavus, šiuo metu ■ 
dar daug sunkumų susidaro dėl kelionės:.sun
ku gauti vietą laivuose ir brangu.

(Bus daugiau)
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Šuolis į bedugnę ...
(Pradžia 1 pusi.)

atsako prof. Merki. Juk, jis nurodo, jei dik
tatūra negali būti ilgesniam laikui užtikrinta 
be savanoriško sutikimo iš didesnio gyventojų 
skaičiaus pusės, tai juo labiau modernus tau
tinis karas negalįs būti pradėtas, valstybės 
vadovams neturint pakankamai gausių tau
tiečių masių pritarimo. Hitlerį įgalinę pasiekti 
valdžią ir vėliau atlikt šuolį į bedugnę jo 
kariškai nuteikti šalininkai, prie kurių pri
klausę ir ne partijos nariai. Šis pritarimas 
reiškęs žymiai daugiau už eilinį tėvynės parei
gos atlikimą.
» Jei ir sunku būtų prileisti, kad vokiečiai 

būtų paneigę karą tik išeidami grynai iš paci
fistinių sumetimų, tačiau, pabrėžia vokiečių 
mokslininkas, tariamai tautiškai įsisąmoninęs 
ir subrendęs vokietis nepaisant viso to, ką 
istorija vokiečių tautai yra atsakiusi, turėjęs 
nepritarti šiam „primestam“ karui ir, visiems 
blaiviai galvojantiems pastebint pavojingą 
padėtį, neturėjęs leistis būti apsvaiginamam 
dėl tariamųjų laimėjimų.

Priešingumas tarp reicho vykdomo viešai 
pripažįstamo ginklavimosi ir revanšo už pir
mojo karo pasėkas iš vienos pusės ir tarp 
lengvai mesto šūkio apie priešo puolimą iš 
kitos, buvęs tiek aiškus, kad joks galvojąs 
žmogus negalėjęs tikėti „garbingoms“ Hitlerio 
pastangoms išvengti naujojo karo baisumų.

Dvasiniai vokiečių tauta nebuvusi pasiruo
šusi taikai. Tai buvęs greičau dvasinis pasi
rengimas karui ir čia, deja, turima galvoje 
nemaža vokiečių tautos dalis. O tai, pasak 
prof. Merki, reiškia ne ką kita, kaip bendrą 
tų tautiečių kaltę dėl karo žiaurumų ir dėl 
pokarinio meto vargo, kuris smarkiai palietęs 
lygiai ir kaltuosius ir nekaltuosius. Net ir 
tiems vokiečiams, kurie atokiau laikęsi nuo 
partijos, šis jų dalyvavimas karo avantiūroje 
sveria žymiai daugiau už formalių partijos 
narių kaltę.

Šis, baigdamas pabrėžia profesorius, as
mens kaltės įsisąmoninimas visiems karo 
kaltininkams turėtų būti pradžia padėti vi
soms pastangoms tuo būdu atsikratyti jei ne 
teisinės, tai bent moralinės atsakomybės.

Prof. Merkl’io atvirą, drąsų ir blaivą pasi
sakymą šuolio bedugnėn sukakties proga 
tektų tik sveikinti, ypač, jei tokias nuomones 
pareikštų didesnė vokiečių visuomenės dalis 
aplamai ir jų jaunimas ypatingai.

Bet ką galvoja tie vokiečiai? Ar jie priima 
kaltę dėl kilusio karo ir visų jo žiaurių pa
sėkų? Ar jie deda pastangas numesti bent tą 
moralinę atsakomybę? Mes matome, kad hit
lerinė dvasia vokiečiuose dar toli gražu nėra 
išnykusi, jie vis dar neįsisąmonina savo kal
tės. Ryškus šių nuomonių patvirtinimas — 
Nuernbergo kaltinamųjų paskutinieji žodžiai 
š. m. rugpiūčio 31 d. Daug šviesos čia įneša 
ir užsieniečių — gerai Vokietiją ir vokiečius j 
dar iš prieškarinių laikų pažįstančių — įspū
džiai iš kelionės po Vokietiją ir jos miestus. 
Šį kartą atkreipsime dėmesį į buv. ilgamečio 
prancūzų ambasadoriaus Berlyne A. Francois 
— Poncet straipsnį Paryžiaus „Figaro“ dien
rašty. Jis parašytas prieš keletą savaičių apsi
lankius Berlyne ir, tenka pripažinti, parašytas 
su gilia objektyvaus stebėtojo ir vokiečių psi
chologijos žinovo nuovoka.

Buv. ambasadorius, aprašydamas berlynie
čių rūpesčius ir vargus, kelia klausimą — ar 
mąstydami apie savo miesto bei krašto likimą 
jie pripažįsta čia Hitlerio kaltę? Neišdrįsčiau 
šitaip tvirtinti — čia pat jis atsako. Juk, esą 
ant sienų niekur nesutiksi prieš Hitlerį ir jo 
sėbrus nukreiptų šūkių. Hitlerį išdavė jo 
generolai, jo antisemitizmas nebuvęs protin
gas, jis nepakankamai patikrinęs aviacijos 
pranašumą, — tokios vokiečių nuomonės. Hit
leris išlaikęs savo prestižą — tvirtina amba
sadorius. Jis nei jo rėžimas savo visumoje 
nesą kaltinami, bet tik jo leitenantai, SS, Ge
stapo ar, pagaliau, nesėkmė. Ir jei dabartinis 
gyvenimas esąs skurdus, tai buvę laikai atro
dą gražūs ir laimingi. Vokiečiai su panieka 
atmetą jiems primetamą kolektyvinę kaltę — 
ar nebus čia aukščiau minėtas prof. Merkl’io 
balsas balsu šaukiančiojo tyruose? Savo 
miestų griuvėsiuose jie jaučiasi esą aukomis. 
Bet kieno? Ogi, šlykštaus jų priešų barba
riškumo!

Nuembergas buvo atskleidęs daug žiaurių 
slėpinių — dabar vokiečiai sako apie tai ne
žinoję. Tačiau esanti tiesa, kad daug jų apie 
tai nenorėję žinoti. Tai, pasak jų, buvęs tik 
kelių tūkstančių kaltininkų darbas, todėl nesą 
galima kaltinti visos tautos. Kas įvyko, tas 
įvyko. Dabar gi jiems labiau rūpinti dabartis 
ir dar daugiau — ateitis. Jie, pabrėžia Pon
cet, visai teisėtai reikalauja sąskaitos iš savo 
nugalėtojų. Ir šiuo atžvilgiu pas juos paste
bimas tam tikras kartumas — jie nerandą są
jungininkų tarpe aiškios programos. Atvirkš
čiai — jie juose randa nesutarimus, priešin
gumus ir bando tai išnaudoti.

Ar vokiečiai gali būti perauklėti? Abejo
tina. Vokiečių masė, ypač turint galvoje buv. 
hitlerinį jaunimą, dar nėra išgydyta nuo jos 
instinktyvaus jėgos kulto, nuo jos įsiskonė- 
jimo karinėje disciplinoje ir nuo jos galybės 
pasiilgimo. Tos masės perauklėjimas tai ilgas 
ir sunkus darbas, kuris pareikalausiąs daug 
kantrybės ir. pedagoginio talento. Sis darbas, 
nurodo ambasadorius • Poncet, jau esąs pra

dėtas ir netenka manyti, kad jis neturėtų visai 
pavykti.

Tiek prancūzų politikas, geras vokiečių 
žinovas. Nemanome, kad jo pastebėtas vaiz
das Berlyne būtų iškreiptas. Tačiau kaip jis 
tolimas tam vaizdui, kuris turėtų atsirasti 
kuriai nors iš pagrindų sveikai valstybei pra
laimėjus karą. Dabar gi tenka mums susi
durti tik su sveikomis paskiromis pažiūromis 
(kad ir minėtasis prof. Merki) ir su pagrindi
nai dvasiniai sužalota ir sunkiai bepagydoma 
tauta. Diplomaticus

Ko nori Prancūzijos...
(Pradžia 1 pusi.) 

susikoncentruoti humanistiniams ir kultūri
niams Prancūzijos uždaviniams, tai vienas 
balsas pareiškė: „Ponas Blum man rodos šiek 
tiek, nayvus... Atrodo, lyg jis manytų, jog 
galima lojaliai tvarkytis kapitalistiniame 
krašte.“ Ir po to netrūko balsų, skelbiančių, 
jog reikia socialistų partijai visu savo svoriu 
mestis į darbininkų profesinių sąjungų sritį 
ir iš ten visokiausiais būdais mėginti išplėšti 
iš komunistų įtaka ir įsvyravimą. Pats Mol- 
let, naujasis generalinis sekretorius, pasisakė, 
kad esą daug vertingiau turėti vieną postą 
kokiame nors darbininkų profesinių sąjungų 
skyriuje, negu turėti parlamente atstovą ar 
mieste burmistrą. Skaitytojas lengvai supras, 
kodėl socialistai taip aukštai vertina darbi
ninkų prof, sąjungas, jei jis žinos, kad iki 
šiol toji sąjungą apima per penkis milijonus 
darbininkų ir sudaro galingą įrankį visose 
yidaus politikos srityse. Jei socialistų partija 
pradės nuo čia ir jei ji pajėgs perimti bent 
dalį įtakos darbo klasėje, tai ji bus atlikusi 
didelį darbą Prancūzijos ir visos Europos kul
tūrai. Nors kongrese ir reiškėsi sparnas, norįs 
arčiau laikytis prie marksizmo ir jam gimi
ningų pakraipų, tačiau tas sparnas pasiliko 
tokiu, kokiu jis buvo iki šiol. O iki šiol jis 
nebuvo vyraujančiu.

Kai baigėsi socialistų kongresas, tai „Po- 
pulaire“ parašė: „Socialistų partija teisingai 
save laiko arbitru tarp dviejų pasaulių. Ji 
stovi ant dviejų doktrinų kryžkelio: tarp ko- 
muinzmo ir kapitalizmo. Bet prancūzų socia
listų partija ir tarptautinis socializmas turi 
pasilikti vienintele viltimi vidaus vienybei 
Prancūzijoje ir taikai už jos sienų.“ Jei tos 
pretenzijos nebūtų per didelės, jos galėtų būti 
realios; realios bent toje dalyje, kuri liečia 
pačios Prancūzijos susitvarkymą ir pasiruo
šimą naujam jos vaidmeniui Europoje.

Dr. B. Vygandas

Pranešimas
Pranešame gimnazijom, kad jau atspaus

dinta L. Dambriūno „Lietuvių kalbos sin
taksė“. Kaina RM 4.50. Sukrauta „Tremti
niai“ leidykloje Tubingen (prancūzų zonoje). 
Gimnazijų vadovybės užsakymus siunčia mi
nėtai leidyklai ir su ja betarpiai atsiskaito.

Be to, Memmingen, Pfailengraben 16, Li
thuanian Camp, p. Klimas išleidęs (rota
tor.) Lietuvos geografijos vadovėlį. Kaina RM 
5.-. Užsakymai siunčiami leidėjui.

ŠVIETIMO VALDYBOS Knygų Leidimo 
KOMISIJA

Lehrtės (prie Hanoverio — anglų zona) 
lietuvių stovyklai skubiai reikalingas chor- 
vedis. Apsigyvenimui sąlygos bus sudarytos 
geros. Kreiptis: Lietuvių Komitetas, (20)Lehr- 
te/Hannover, Camp „Churchill“.

PRANAS GUDAITIS, prašau pra- 
nėsti savo naują adresą. Jums yra iš 
Amerikos svarbūs laiškai. Kreiptis šiuo 
adresu: JUOZAS JASENAS, Dillingen 
a. d. D., D.P. Camp Ludwigskaseme.

Mes ieškome savųjų
2045. Rasgauskis Antanas (Fulda, Leipziger- 

str., Litauisches Lager) — brolio Ras- 
gauskio Kazio, kadaise paimto apkasų 
kasti ties Tilže.

2046. Urbonavičienė Olga (Lebenstedt ūber 
Braunschweig, Dachsgraben 4) — Skopo 
Juozo, gim. 1894 m. Jo likimą ar esimą 
žinantieji prašomi atsiliepti.

2047. Vaičius Kazys (Memmingen/Bayem Li
tauisches Lager — giminių ir pažįstamų.

2048. Stankevičiūte Anelė (Memmingen/Bay., 
Litauisches Lager) — giminių ir pažį
stamų.

2049. Lindschus Michael ieško savo žmonos 
Lindschuvienės-Jurkšaitytės Augustės, 
gim. 1913. IX. 3 d. Atsiliepti arba apie 
jos likimą pranešti: Litauisches Rotes 
Kreuz, Dillingen/D., Litauisches Lager.

2050. Bernotas Stasys (Wiesbaden, D. P. Camp 
563) — giminių ir pažįstamų.

2051. Surkovienė Elena ([21] Lahde-Weser, 
Kr. Minden, D. P. Camp 3) — savo duk
ters Surkovaitės T.

2052. Paliokienė Ema ([20] Reppner b. Leben
stedt ūb. Braunschweig) — tėvų Nei
mantų Viliaus ir Marijos.

2053. Vaslaitis Jonas ([23] Huntlosen i. O., 
British D. P. Hospital Station 3, Z. 12) 
— tėvų ir pažįstamų.

2054. Noreikienė Juliana (Seedorf-Zeven, Kr. 
Bremervorde, Litauisches Lager) — tėvo 
Kanšo Karaliaus, Kaušienės Paulinos,

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Krepšinis Hamburge

• Rugsėjo 23 d. Hamburge įvyko seniai lauk
tos Pabaltijo Universiteto lietuvių-latvių stu
dentų draugiškos krepšinio rungtynės. Iš lat
vių pusės, žinant jų ruošimąsi, buvo laukta 
stiprios kovos, ypačiai po jų puikaus pasiro
dymo prieš stipriąją Liubecko „Rygos“ rink
tinę, kuriai tepralošė tik 32:46. Gi lietuviai 
studentai neseniai įvyku1-’—n lietuvių krep
šinio turnyre Spakenberge, dalyvaujant ke
letą lietuvių penketukų, pasirodė taip pat tvir
tai ir išnešė ten pirmąją vietą. Taigi, lietu
vių-latvių studentų susitikimas žadėjo atkak
lią kovą. Ir neklysta. «•

Jau nuo pat pirmųjų žaidimo minučių pa
sekmė nežymiai svyruoja tai vienų tai antrų 
naudai ir puslaikis baigiamas 13:13. Antra
jame puslaikyje lietuviai įgauna laisvesnį žai
dimą, gražiais praėjimais ir pasiekia savo 
naudai 27:17. Latviai tačiau nepakrinka — 
ryžtingai kovoja iki pat rungtynių baigmės, 
nors galutinos pasekmės jiems išlyginti ir ne
bepavyksta. Rungtynės baigiamos užtikrintu 
lietuvių laimėjimu 35:27.

Latviai gerai pasirodė driblinge, neblogai 
blokavime ir tikrais metimais. Lietuviams 
pergalę nulėmė staigumas, greitos pasuotės ir 
tikslesni mėtymai, nors jie iš 10 baudų teiš- 
naudojo tik 1. Šiaip kamuolį mūsiškiai valdo 
geriau negu jų kolegos latviai.

Lietuvių studentų rinktinė: Blažaitis (8), 
Snarskis (16), Mickūnas (11), Kalibatas, Pau- 
lionis ir Lataitis. Latviai: Plorinš (10), Skuinš 
(3), Gulbis (2), Karelis (8) ir Kore(4).
• Rugsėjo 25 d. Hamburgo vokiečių sporto 
klubas „Tumer“ buvo iškvietęs Pabaltijo Uni
versiteto lietuvių studentus krepšininkus 
draugiškų rungtynių, kurios pasibaigė mū
siškių studentų laimėjimu 35:31. Keli vokie
čių komandos žaidėjai prieš karą esą lošę 
krepšinį. Kaune ir Rygoje.

Spalių 2 d., to paties „Tumer“ klubo pa
geidavimu, įvyko revanšinės rungtynės. Re
vanšas, deja, vokiečiams nepavyko. Šį kartą 
lietuviai studentai rungtynėms išstatė pagrin
dinį savo penketuką ir vokiečiams užkrovė

Peteraitienės Martos, Dienienės Emmos, 
Kaušienės Evos ir kt. giminių.

2055. Žinančius apie Manglico Jono, buvusio 
Dresdeno policijos mokykloje, likimą, 
prašau atsiliepti šiuo adresu: Manglicai- 
tė Aldona, Greven b. Munster-Westf., 
Josefstr. 6, D. P. Camp.

205G. Gasiūnas Zenonas (Minden, Marienstr. 
107) — Jasiūno Vlado, Cetkausko Vy
tauto, Šuminsko Stasio, draugų ir pažį
stamų.

2057. Andriušaitinė Elžbieta ([24] Spaken- 
berg-Geesthacht), Litauisches Lager — 
sūnaus Andriušaičio Juozo.

2058. Marazienė Emilija (Seedorf-Zeven, Kr. 
Bremervorde, Litauisches Lager) — sa
vo vyro Marazo Jurgio, gim. 1904. IX. 
27., kt. giminių ir pažįstamų.

2059. Lapinskienė Marija (Lehrte b. Hann., 
D.P. Camp Churchill) — savo brolių ir 
seserų Kučinskų.

2060. Rakauskas Antanas ([20] Bad-Mūnder 
bei Hann., Deister, Tb. Hospital) — sa
vo brolio.

2061. Mažeika Antanas (Lehrte b. Hann., D.P. 
Camp Churchill) — žmonos, vaiko ir kt. 
giminių.

2062. Mickus Juozas ([20] Bad-Mūnder, Drei- 
ster b. Hann., Tb Hospital) — giminių 
bei pažįstamų.

2063. Ulanskas Juozas ([13b] Marquartstein/ 
Obb., R. B. Hospital) — Jakubausko 
Jono, paskut. metu buv. Jugoslavijoje.

2064. Stakauskas Aleksas ([20] Gottingen, Li
tauisches Komitee) — žmonos Stakau- 
skienės Sofijos, giminių ir pažįstamų.

2065. Dunecas Viktoras ([23] Oldenburg i. O., 
D.P. Lager „Unterm Berg“ 11/5) — savo 
žmones Dunecienės Bronės, Stankaus 
Antano, Dunecaitės Reginos, Duneco 
Kosto.

2066. Bartašytė-Bartošis (Calle La Rioya 2063, 
Avillaneda, Buenos Aires, Argentina) — 
savo brolio Bartašiaus Juozo.

2067. Pr. G. (Uchte, Kr. Nienburg/W, Lithua
nian Camp „Vytis“, Block 23) — Berta- 
šytės Birutės, paskutiniu metu gyv. 
Neuenburg/Em. Ieškomosios užsienio pa
sas yra pas ieškantįjį.

2068. Radzevičius Juozas (Campo dei Pro- 
fughi, Caserma Artigleria, Reggio Emi
lia, Italia) ieško savo šeimos.

2069. Kaminskas Kęstutis, Petro s., gim. 1925. 
(Campo dei Profughi, Caserma Artig
leria, Reggio Emilia, Italia) — tėvų, bro
lių ir kt. giminių.

2070. Kymantienė Valerija (Hannover-Stbcken, 
Baltic D.P. Camp) — giminių ir pažį
stamų.

2071. Zilvaičiai Jorias ir Lydia ([20] Leben
stedt ūb. Braunschweig, Lithuanian 
Camp Concordia) — savo sūnaus Zil- 
vaičio Vlado.

2072. Bernatavičiai Stasys ir Juozas (Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberglager) — savo 
tėvų Bernatavičių Miko ir Marijos.

2073. Kniukšta Adomas (Schweinfurt/Main, 
Postschliessfach 201, Litauisches Lager) 
— Kniukštienės Zuzanos, Kniukštos 
Zigmanto, Kniukštos Eduardo, Kniukš
tos Algimanto, kt giminių ir pažįstamų.

2074. Masiulionis Mykolas ([24] Panker bei 
Bergerhausen 96) — sūnaus Stasio, gim.
1915 m, dukters Burokaitės-Kazlauskie- 
nės ir žento Kazlausko - Prano. Žinan
tieji apie jų likimą prašomi atsiliepti. 

60:12 (24:8). Nors pergalė buvo aiški nuo pat 
žaidimo pradžios, bet sekti gyvą kovą buvo 
įdomu iki pat baigminio švilpuko. Ypačiai 
pasigėrėtini buvo mūsiškių susipasavimai, 
tikras kamuolio valdymas ir staigūs, vos spė
jami sekti deriniai.

Ansbacho lietuvių krepšininkų 
pergalė Memingene

Š. m. rugsėjo 29 d. Ansbacho lietuvių ko
lonijos krepšinio komanda pelnytai laimėjo 
Memingeno įvykusias draugiškas krepšinio 
rungtynes prieš vietos rinktinę pasekme 
35:28 (12:16). Jeigu šeimininkai pirmąjį kė
linį išsilaikė lygiaverčiu partneriu, tai antra
jame kėlinyje pagaliau turėjo supasuoti prieš 
vikrius ir, palyginti, tolimu metimu pasižy
mėjusius svečius.

Komandų sudėtis: Ansbachas — Trumpis 
(12), Sakevičius (13), Darginavičius (2), Baš- 
kys (4), Bagdonavičius (2), Mačiulskas (2); 
Memingenas — Berdžickas (6), Palavikas (4), 
Kapeckas (7), Niik (estas — 2), Leurits (estas 
— 4), Ąžuolas (2), Marciukevičius (3).

Pažymėtina, kad Memingeno stovyklos 
krepšinio rinktinė, kurios pirmąjį penketuką 
sudaro 3 lietuviai ir 2 estai, savo apygardoje 
yra iškovojusi pirmąją vietą ir šio mėnesio 
pabaigoje dalyvaus tarpapygardinėse krepši
nio varžybose Miunchene.

Dinkelsbuehlio lietuvių stovyklos gyvento
jams p.p. Bernotams už dovanotus tau
tinius skydelius ir visiems, prisidėjusiems prie 
jų pagaminimo, „Šarūnas“, lietuvių repre
zentacinė krepšinio komanda, reiškia nuošir
džią padėką.

Lietuvių reprezentacinis krepšinio viene
tas „Šarūnas“ prašo visus, kurie bet kuriom 
progom yra fotografavę „Šarūno“ komandą, 
atsiųsti po vieną foto nuotrauką šiuo adresu: 
(13b) Kempten/Allg., Litauisches Lager 
Schlosskaseme, „Šarūnas“.

2075. Rudaitis Ksaveras ([24] Grumby, Kr. . 
Schleswig, UNRRA Lager) — Gruč- 
kūnienės Magdės ir šuliausko Domi
ninko.

2076. Renkienė Ema ([24] Grumby, Kreis 
Schleswig, UNRRA Lager) — vyro Ren- 
kio Vinco.

2077. Binkevičius Pranas (Seligenstadt b/Wūrz- 
burg, Litauisches Lager) — Mikėnienės 
kadaise gyv. Geroj e/Thūr.

2078. Spangelas Pranas (Stappel Nr. 13, Kr. 
Rottenburg) žmonos Spangelienės Emi
lijos ir Mikolaičio Juozo.

Lietuviai, gyv. (24) Lūbeck, Artillerie-Kaseme, 
Lith. Camp, ieško:

2079. Lileikis Petras — žmonos Rimašauskai- 
tės-Lileikienės Viktorijos, vaikų — 
Eugenijas, Laimutės ir Irenos, brolio 
Lileikio Alekso.

2080. Žiedas Eduardas — Vilčino Vlado, Len- 
gės Antano ir kt. giminių ir pažįstamų.

2081. Gudiškis Pranas — Bendoraičio Albino, 
kt. giminių ir pažįstamų.

2082. Zigmantas Leonas — savo brolio Zig
manto Aleksandro, Nalivaikos Prano, 
kt. giminių ir pažįstamų.

2083. Balceris Julius — savo motinos Bal- 
cerienės-šperberaitės Emos.

2084. Balceris Adolfas — Jurgutavičiaus Fe
likso.

2085. Mickienė Loti ([24] Trittau, Hambur
gerstr. 39) — savo vyra Mickaus gim. 
1911. IV. 27., kadaise gyvenusio Klai
pėdoje.

2086. Burokienė Veronika ([14] Biberach/Riss, 
Lūtjinburg, Hilfskrankenhaus — Be
lecko Antano, Tiešio Petro, Cikanausko 
Stasio, Kvederavičiaus Vyto.

2087. Bekeris Gustavas (Deinsen, Kr. Alfeld, 
Litauisches Lager) brolio Bekerio Prano.

2088. Zilaitis Pranas (32 Nymindegab, Blok 
12-1, Danmark) — savo giminių Zilaičių 
Antano ir Stasio, Zilaitienės Agotos.

2089. Grimas Julius ([24] Flensburg, DJP. 
Camp Ostarbeiterlager) — Vaitkevičiaus 
Alekso ir Grimo Jono.

2090. Riemerienė-šurkaitė Anelė (Dansk Rode 
Kors Lejer Nymindegab per Nr. Nebel. 
Danmark) — inž. Keimerio Leo
nardo, gim. 1910. IV. 1., kadaise buv. 
Luftwaffeje Rathenow, sesers šarkaitės 
Elenos ir pusbrolio Milvydo Aleksandro. 
Žinantieji apie juos malonėkite pranešti.

2091. Valadkaitis Vladas (Hamburg 48, Wer- 
ner-Siemensstr. 138) — žmonos Valad- 
kienės Stasės ir vaikų Vlado ir Stasės, 
paskut. metu gyv. Kr. Pyritz/Pommern, 
Flūchtlingslager „Prilwitz".

MOSUL KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a. d. D„ Lietuvių Stovykla 
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Iš amerikiečių lietuvių spaudos
Ragina sąmoningai dalyvauti 

rinkimuose
Šiuo metu JAV vyksta įvairūs rinkimai į 

valstijų viršininkus, gubernatorius, senato
rius ir kitus aukštus postus. Sąryšyje su 
vykstančiais rinkimais Amerikos lietuvių 
spaudoje pilna raginimų, kad lietuviai savo 
balsus atiduotų už tuos kandidatus, kurie re
mia Nepriklausomos Lietuvos atstatymą. 
Neabejotina, kad tie raginimai turės įtakos, 
nes lietuvių balsuotojų skaičius kai kuriose 
valstijose yra efektingas. Tik visa bėda, kad 
Amerikos lietuviai, kaip mums rašo vienas 

, veikėjas, dar pro daugelį dalykų praeina abe
jingai.

Lietuvos ūkininkų būklė
LAIC Amerikos lietuvių laikraščiuose pas

kutiniu metu spausdina vis daugiau praneši
mų, . kalbančių apie dabartinę būklę Lietu- 

. voje. Štai „Draugas“ Nr. 169 atspausdino ži
nią apie dabartinę Lietuvos ūkininkų būklę. 
Rašoma: „Okupantai Lietuvos ūkininkams 
uždeda vis daugiau prievolių. Be kitų daly
kų, jie turi išvežti nustatytus miško medžia
gos kiekius. Tačiau Lietuvos ūkininkai ne 
visada įstengia išpildyti jiems skiriamas nor
mas ir už tai uždaromi į kalėjimą. Kaip pra
neša „Tarybų Lietuva“ Nr. 46, Garliavos vals
čiaus ūkininkas Aleksandras Balsys, už neiš
vežimą 7 kietmetrių miško medžiagos, liko 
uždarytas vieneriems metams į kalėjimą. Taip 
pat už miško medžiagos neišvežimą suareš
tuotas A. Panemunės ūkininkas VI. Kizevi- 
čius.“

Vyskupas P. Bučys atgal į Romą
Kaip žinome, šių metų viduryje vyskupas 

P. Bučys iš Romos buvo nukeliavęs į Šiaurės 
Ameriką. Jį ten iškilmingai sutiko, pagerbė. 
Neabejotina, kad aukšto dvasiškio ten lanky
masis turės didelės reikšmės. Vyskupas P. 
Bučys, būdamas kietas lietuvis patriotas ir 
mokslininkas, kur galėjo, judino, greta baž
nytinių, ir grynai lietuviškus reikalus. Šiuo 
metu mus pasiekia žinios, kad vysk. P. Bu
čys vėl yra pakeliui į Romą. Grįždamas į Ro
mą, jis dar lankysis Pietų Amerikoje.

Kanados lietuvių rezoliucijos
Kaip skelbia „Dirva“, Kanados lietuvių ta

ryba savo posėdyje liepos mėnesio 21 dieną

Įvairios žinios
• Ispanijos užsienių reikalų ministeris pa
neigė pasklidusią žinią, kad Ispanija norinti 
atnaujinti prekybinius ryšius su Sovietų Są
junga.
• Grupe Triesto gyventojų, kurie, kaip rodo 
tyrinėjimai, buvo projugoslaviški italų ko
munistai, apmėtė akmenimis 10 amerikiečių 
kareivių.
• JAV įteikė Jugoslavijai antrą notą, kurioje 
patvirtinama, kad suimtieji Jugoslavijos ka
riai buvę ginkluoti rankinėmis granatomis, 
priešingai UNRRA-os instrukcijoms.
• Buvo pasklidusios žinios, jog prieš mar
šalą Tito buvęs surengtas pasikėsinimas, ta
čiau tos žinios paneigiamos.
• Buvęs UNRRAS-os vyr. direktorius Her
bert H. Lehman, demokratų kandidatas į 
JAV senatą, reikalauja kongresą įsileisti į 
Ameriką daugiau DP, nes tada pasektu ir kiti 
kraštai, įsileisdami DP.
9- Palestinos problemai spręsti konferencija, 
kuri buvo sušaukta Londone, arabams patei
kus naują planą, atidėta iki gruodžio mėn. 
vidurio.
• JTautų generalinis štabas dirba jau 5 mė
nesiai slaptai ir dar nė vieno viešo pranešimo 
nėra paskelbęs. Dėl JTautų karinių pajėgų 
sudarymo 4 didžiosios valstybės savo planus 
yra pateikusios, o sovietai per 5 mėnesius 
laiko dar jokio dokumento nepatiekė.
• JAV vyksta streikai, rašo N.Y.H.T., orga
nizuojami politiniais motyvais, padedant ko
munistams, kurie remia Rusijos tikslus. Ke
liamas klausimas tokiai pavojingai veiklai 
Išaiškinti.
• Gen. Eisenhoveris pareiškė, kad jis jau 
visi metai, kaip nieko nežinąs apie maršalą 
Žukovą.
• JAV laivyno ministeris James V. Farrestal 
pareiškė, jog JAValstybės laikysiančios savo 
laivyno dalį Viduržemio jūroje, kad pirmiau
sia paremtų sąjungininkų okupacines pajėgas 
ir sąjungininkų M.G. okupuotose Europos sri
tyse, JAV interesams apsaugoti ir JAV poli
tikai vykdyti.
• Naujasis amerikiečių tankų tipas sveria 
100 tonų ir aprūpintas 105 mm patranka.
• Pietų Tiroly padidėjo įtempimas, nes 
Austrija yra susitarusi su Italija, jog Tirolis 
paliekamas italams.

Lietuvos, Estijos ir Latvijos nepriklausomy
bės reikalais priėmė atitinkamas rezoliucijas. 
Tos rezoliucijos išsiuntinėtos įvairių šalių mi- 
nisteriams pirmininkams ir taikos konferen
cijos delegacijų pirmininkams, valstybių se
kretoriams, įvairių šalių ambasadoriams, JT 
atstovams ir spaudai. Rezoliucijas pasirašė 
Kanados Lietuvių Tarybos pirmininkas An
tanas Navickas ir sekretorius Leonas Gudas.

Koks Willis-Kelly rezoliucijų 
likimas?

Kaip žinoma, Amerikos Lietuvių Misijos 
pastangomis Kongresui buvo įteikta Willis- 
Kelly rezoliucija Lietuvos bylai kelti. Tos re
zoliucijos ir dabar tebelaikomos komisijoje, 
kuri atsakanti, kad dar ne laikas toms rezo
liucijoms iškelti. Tuo reikalu Amerikos lie
tuvių spauda piktinasi, puola užsienių reika
lų politiką ir prikiša didelį pataikavimą ru
sams.
Lietuvis plaukikas per Michigan© 

ežerą
Kai skaitytojai skaitys šį pranešimą, tas 

rekordinis plaukimas per Michigano ežerą jau 
bus pasibaigęs. Ir gaila, kad mes negalėsim 
plaukiko pasveikinti, nežinodami, ar jam pa
sisekė pasiekti naują rekordą.

Amerikos lietuviai sportininkai neatsilie
ka. Rugpjūčio mėnesio dienraštis „Draugas“ 
rašo: „Kiekvienoj sporto šakoj lietuviai turė
jo ir turi pasižymėjusių sportininkų: Požėla 
(ristynių), Šarkis (kumštynių), Osipavičiūtė 
(plaukimo), Krause (futbolo), jau neskaitant 
visos eilės pasižymėjusių lokalinių sportinin
kų: Chikagoj, New Yorke, Bostone, Cleve- 
lande ir kitur.** Dabar Amerikoje iškilo nau
ja plaukimo žvaigždė — Stanley Paulik, 32 
metų lietuvis, sukūręs gražią lietuvišką šei
mą. Jis plaukime rungtyniauja jau nuo 1934 
metų, kada Floridoje dalyvavo 23 mylių lenk
tynėse. Vėliau Bufalo, N. Y., suruoštose 16 
mylių lenktynėse tą nuotolį išplaukė per 8 
valandas ir 20 minučių. Dabar šis plaukikas 
nori sumušti 23 mylių rekordą. Tos rungty
nės įvyko rugpiūčio 30 ir rugsėjo 1 d. Jis 
mano tą nuotolį perplaukti per 18 valandų. 
Tą Stanley Paulik plaukimą finansuoja Da- 
riaus-Gireno Postas Nr. 271, The American 
Legion. Pats plaukikas yra Chikago Raudo
nojo Kryžiaus skyriaus plaukimo instrukto
rius. ' Dr. B. Vargas

o Prezidentas Trumanas siūlo įsileisti 100.000 
žydų į Palestiną. Tokiu pareiškimu žydai la
bai patenkinti, o arabų pasaulis sujudo pro
testuodamas. Britų spauda Trumano pareiš
kimą vertina nepalankiai, nes Šiuo metu vyko 
Palestinos klausimu pasitarimai.
• Paryžiaus taikos konferencijoje taikos su
tarčių projektus plenumas taip svarstys: Ita
lijos tris dienas, o kitos sutartys bus svarsto
mos tik po vieną dieną. Kiekvienai delegaci
jai teleista kalbėti ne daugiau kaip 30 minu
čių. Jokių naujų papildymų negali jau daryti, 
e Britų ministerių kabinete padaryti kai ku
rie pakeitimai. Įsteigta krašto gynybos mini
sterija ir ji pavesta britų admiraliteto pirmam 
Lordui A. U. Alexanderiui. Jam priklausis 
sausumos, oro ir laivyno pajėgos.
o 1790 metais JAValstybės turėjo 4 milijo
nus gyventojų, o dabar — 141 milijoną, t. y. 
35 kartus daugiau.
• Bulgarijos karališkoji šeima išvyko iš tė
vynės ir numato vykti į Egyptą, kur jau gy
vena Italijos exkaraliaus šeima.
• Prezidento Trumano sekretorius Charles 
Ross paneigia gandus apie tai, kad numato
mas trijų didžiųjų susitikimas.

Reikalauja armiją sustiprinti
AP iš Amerikos praneša, kad senatorius 

Warren R. Austin, dabartinis JAV Saugumo 
Taryboje delegatas, kviečia atnaujinti gerai 
apmokytą karinę organizaciją. Toliau jis pa
minėjo, jog ši tauta, „kuri turėjo aukščiausią 
autoritetą, dabar esanti pati bejėgė karinėje 
srityje, išskyrus slaptus ginklus“.

„Mes turime atstatyti gerai apmokytą ka
riuomenę. Kitos tautos pasitarimų metu žiūri, 
kiek divizijų yra už mūsų pečių“.

Jis pridūrė, jog visuose pasitarimuose tik
tai jėga dabar pripažįstama ir „Jūs negalite 
pakeisti pasaulio žmonių papročių vien tik 
spoksodami į akis ar popierio gabalu“.

Europiečių nuomonė
AP iš Vašingtono praneša, kad atstovas 

W. R. Thom, sugrįžęs iš vakarų Europos, pa
reiškė, jog. „masės Vokietijos ir Prancūzijos 
žmonių kalbą apie naują ir neišvengiamą 
karą“.

Sovietinė spauda uždrausta
Iš Berlyno praneša, kad JAValstybių M. 

G. informacijos kontrolės direktorius brig, 
gen. R. A. McClure uždraudė amerikiečių zo
noje, Vokietijoje, visus sovietų licencijuotus 
spaudinius platinti. Pagal šį uždraudimą, ne
leidžiama platinti sovietiniai laikraščiai, kny
gos, žurnalai, periodika, pamfletai ar kitokį 
spausdiniai spausdinti rusų zonoje.

Tas padaryta esą todėl, kad sovietai už
draudė platinimą pas save amerikiečių zonoje 
spausdintus leidinius.

Sis draudimas neliečia Berlyno.
Gen. McClure pareiškė, jog esą nelogiška 

čia leisti kitų zonų spausdinius platinti, kai 
tose zonose uždrausta kitų zonų spausdiniai.

„Aukščiausias laikas“
Herald E. Stassen, buvęs Minnesota guber

natorius ir karo metu jūrų vadas, pareiškė, 
kad jau atėjęs „aukščiausias laikas“ Atlanto 
chartos dėsniams pabrėžti ir „panaudoti kaip 
mūsų pasaulinės politikos bazę“. Toliau jis 
pabrėžė,, kad „ar mūsų tautinė vadovybė 
žinanti ar ne, ši koncepcija slypi daugumoje 
ten, kur milijonai vyrų kovojo per keletą 
metų“.

Naujas štabo viršininkas Europoje
Iš Frankfutro pranešama, kad prie gen. 

Mc Narney paskirtas Štabo viršininkas gen. 
į maj. Clarence R. Huebner, karo metu buvęs 
; V korpuso ir pirmosios U.S.pėstininkų divizi- 
j jos vadu, spaudos konferencijoje pareiškė, jog 
| JAV. kariuomenės uždavinys esąs „paremti 
Amerikos karinę valdžią, bet nedefenzyvinis 
vaidmuo“. Toliau jis pareiškė, kad iš Austri
jos kariuomenė būsianti atitraukta 4 men. 
bėgyje po taikos sutarties sudarymo.

e Gen. Dwight D. Eisenhoveris, viešėdamas 
Berlyne, išreiškė savo tikėjimą, jog ateities 
pasaulis būsiąs be kariuomenės Ir kad inteli
gencija ir supratimas „išmesiąs iš darbo mano 
profesijos žmones“, pasakė jis.
9 Britai apskundė Kontrolės Tarybai Ber
lyne sovietus už tai, kad jie išmontavę sovietų 
kontroliuojamos Berlyne radijo stoties dalis. 
Si radijo stotis priklauso 4 sąjungininkams. 
Radijo siųstuvas yra prancūzų zonoje, radijo- 
fonas anglų zonoje, o vis dėlto rusai šeimi
ninkauja.
• Graikijoje pilietinis karas — karas tarp 
ekstrenuotų kairiųjų ir vyriausybės plinta. 
Pašaukta kelios klasės atsarginių.
• JAV oro pajėgų vadas, gen. Carl Spaatz 
pareiškė, jog artimoje ateityje grupė oro tvir
tovių — B 29 ir eskadrilė P 61 lėks į Alaską 
pratimų atlikti, nes tauta esanti atvira puoli
mams iš poliarinės srities.
• Rusija reikalauja Japonijos imperatorių 
teisti kaip karo nusikaltėjį.
• Dėl transporto priemonių trūkumo JAV 
šeimų atvykimas į Europą nutęsiamas porai 
mėnesių.
• Kurjer laikraštis rašo, jog Hitlerio pava
duotojas Martin Borman esąs rusų zonoje ar 
Lenkijoje.
• Keturi britų kariai dingę prie Jugoslavi- 
jos-Austrijos pasienio, kur jie patruliavo.
• Japonai gen. Mac Arthurą vadina gyvuoju 
dievu. Jie sako: „Tik vieno dalyko dabar 
trokštu — pamatyti generolą Mac Arthurą, 
kol dar aš esu gyvas. Jei tas negalima, aš 
trokštu išgirsti generolo balsą nors ir per ra
diją.“
• Sąryšy su nauja DP repatriacijos akcija, 
U.S.zonoje yra jau užsirašiusių 26.000 lenkų, 
kurie nori sugrįžti į tėvynę. Tai esą paskati
nęs duodamas 2 mėnesiams maistas.
• Per būsimą karą, kaip praneša INS, bus 
vartojamos cheminės priemonės, kuriomis bus 
naikinami laukuose javai. Per šį antrą karą 
buvę Išrasta labai veiksmingų preparatų, kurie 
mažais kiekiais, išbarsčius laukuose, sunaikini 
javus.
• Persijoje Ir toliau vyksta civilinis karas, 
pietų kraštas siekia autonomijos, kaip kad 
įvyk® šiaurėje. Dalyvauja vyriausybės lėktu
vai ir kiti ginklai. Rinkimai atidėti.

Triestas daromas
laisva valstybe

Pagaliau Triestas tampa laisva valstybe. 
Triesto problema atėmė daug energijos, kan
trybės ir laiko. Triesto klausimu buvo 25 kar
tus balsuota ir pagaliau 14 balsų prieš 6 buvo 
priimtas dabartinis Triesto statutas. Prieš 
šią tvarką balsavo Rusija su savo slayų sese
rimis, kaip skelbia AP, bet jiems nepasisekė.

Triesto statutas, saugomas JT Saugumo Ta
rybos, suteikia pagrindines žmogaus teises, 
palaiko tvarką ir užtikrina laisvojo Triesto 
integralumą.

Triesto zona bus demilitarizuota, nebus pa
likta jokios karinės pajėgos laisvoje zonoje, 
išskyrus Saugumo Tarybos nurodymais.

Gubernatorius bus skiriamas Saugumo 
Tarybos, susitarus su Jugoslavija ir Italija. 
Gubernatorius, atstovaudamas saugumo tary
bą, bus aukščiausia administracinė valdžia, 
kuri siūlys įstatymus ir galės naudoti veto.

Jis bus atsakingas už tvarką, ves užsienio 
politiką ir kt. Gyvenusiems 1940 m. birželio 
10 d. bus suteikta nauja pilietybė. Kol bus 
pravesti rinkimai, laikinę vyriausybę suorga

Čiurlioniečicti...
(Pabaiga 6 pusi.)

Ciurlioniečiai tą dieną parodė iš tikrųjų 
retą ištvermę — trys vienas po kito koncertai 
reikalauja ne tik fizinio, bet ir dvasinio įtem
pimo. Paskutinis koncertas buvo skirtas aukš
tesniesiems prancūzų karininkams ir specia
liai į koncertą atvykusiai karių ekskursijai. 
Tarp karių buvo du generolai, kurie čiurlio- 
niečiams suruošė vaišes. Jose dalyvavęs kun. 
dr. Končius painformavo aukštuosius karius 
apie lietuvius tremtinius ir jų būklę, drauge 
pareiškė padėką prancūzų karinei vadovybei 
už humanišką lietuvių tremtinių globą. Aukš
tieji kariai domėjosi ne tik mūsų būkle, bet 
ir lietuvių tautos vedama likimine kova. '

Ciurlioniečiai, baigdami pirmąją savo ru
dens išvyką, rugsėjo 3 d. davė trečiąjį ir 
paskutinį koncertą prancūzų kariams R a - 
dolfzelly, esančiame prie Zellerio ežero 
vakarinio kranto. Čia gyvena tik dvi lietu
vaitės, bet jų gražių pastangų dėka čiurlio- 
niečiai čia buvo ypatingai gražiai priimti ir 
globojami. Mūsų d. inininkai, atsidėkodami 
už globą, kurią teikė prancūzų įgulos kariai, 
davė įspūdingą koncertą.

Per dešimtį dienų davę tiek pat koncertų, 
Ciurlioniečiai grįžo į nuolatinę savo buveinę 
Dettingeną, prie Tiubingeno. Kiek teko pa
tirti, jie savo eiles numato papildyti naujo
mis jėgomis ir pasiruošti naujiems žygiams, 
o tie naujieji žygiai vyks jau tikriausiai už 
Vokietijos sienų. Gedim. Ramūnas

Amerikos legijonas prieš komunistus
INS iš San Francisco praneša, jog FBI še

fas J. Edgar Hooveris kalbėjo Amerikos Le- 
gijonui, pasisakydamas prieš komunistus. Jis 
pareiškė, jog Amerikos komunistai per pasku
tinius penkeris metus smarkiai puolę mūsų 
gyvenimą ir kvietė legijoną kovoti su „au
gančia grėsmė“.

Susirinkusieji plojimais palydėjo jo teigi
mą, kad Amerikos Legijonas atstovauja tą 
jėga, kuri savyje yra galirtga ir pajėgi iškelti 
aikštėn veidmainystę ir užsieninio „izmo“ ne- 
nuilstamumą, įsibrovusį į mūšų tautinį gyve
nimą ir kad šis „izmas“ sukurtas ir palaiko
mas negarbės, apgaulės, tiranijos ir perteikia 
klaidingą politiką.

Hooveris legijonieriams pareiškė, kad ve
teranai, kurie kovojo dėl Amerikos, pirmieji 
būtų tarp nukentėjusių, jei komunistams pa
sisektų velniškas perversmas, kuris išmuštų 
Ameriką iš gyvenimo kelio.

Jis pridūrė, jog „skirstymo ir užgrobimo“ 
taktika nežuvo su Hitleriu, bet ji vartojama 
šiandien komunistų su didesniu patyrimu, 
išeinant iš savo strategijos.

Hooveris įspėja visus tuos, kurie raminasi 
tuo, kad komunistų partija Amerikoje esanti 
negausi ir teturinti vos 100.000 narių.

Sovietinis mitingas Amerikoje
INS iš Vašingtono praneša, kad Tautinio 

respublikos komiteto pirmininkas C. Reece yra 
pareiškęs valstybės departamentui, kad jis 
patyrinėtų Amerikos — slavų kongreso mi
tingą įvykusi Naujorke, nes jame buvusi pro- 
poguojama sovietų užsienių politika.

Reece nurodo, jog kongreso kalbėtojai bu
vę Lenkijos ir Jugoslavijos ambasadoriai — 
dr. Oskar Lange ir Savan Kosanovič. Šie di
plomatai, naudodamiesi JAValstybių svetin
gumu, susirinkime garbinę svetimą valstybę 
ir peikę JAValstybių užsienių politiką. Tai 
esą „atvirai gėdinga ir įžūli sovietų propagan
dos demonstracija, kuri buvo suruošta Ame
rikos žemėje“.

Be to, jis pastebėjo, kad Valstybės D-tas 
sulaikęs 8-iems jugoslavams vizas, nes ■jie bu
vę komunistai. Kongreso kalbėtojai, kurie 
buvo atvykę iš Rusijos, Lenkijos, Ukrainos ir 
Baltgudijos yra komunistai, bet išvengę scree
ning©. x 

nizuos S. Taryba, kuri nustatys,^kada turi pa
sitraukti kariuomenė.

Kaip seksis laisvojo Triesto įkūrimas, pa
rodys ateitis, nes Jugoslavijos atstovas pasi
sakė, jog Jugoslavija nepasirašysianti tokio 
statuto.

JAValstybės neprivalančios nusiginkluoti
JNS praneša, kad JAValstybių karo pase- 

kretorius, Kenneth C. Royall pareiškė, jog 
JAValstybės neturinčios nusiginkluoti tol, kol 
būsiančios tikros, kad kitos pasaulio tautos 
nusiginklavo. JAV turinčios pasilikti gin- 

i kluotos ir turi vadovauti naujų ginklų mokslo 
1 srityje. Stipri ir taikinga Amerika padarytų 
j įtakos išlaikyti pasaulį taikoje.

Stipriai Amerikai reikalinga esą pasilaikyti 
vsas reikalingas priemones amunicijai ga
minti, ypač strateginę žaliavą — cinką ir gu
mą. Jis sako, kad Amerika savo mokslininkus 
ruošia, skatina, taip patf importuoja net ir iš 
buvusių priešų kraštų. Amerika daro visas 
pastangas pasilikti vadovaujančiu kraštu pa
saulio ginklų kare.
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