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Gerbkime 
svetimtaučius!

Mums dar tebegyvenant tarp svetimųjų, 
tremtyje, karo sukeltos aistros pradeda išnyk
ti iš žmonių širdžių. Anksčiau buvę priešai 
šiandien nebe priešai, o tokie pat žmonės kaip 
ir mes — vieni geri, kiti blogi, vieni laimin
gesni, kiti tokie pat nelaimingi kaip ir mes. 
Tik pažiūrėję į žmogų, ne visuomet galėsime 
pasakyti, įspėti, ar tas žmogus laimingas ar 
ne. Iš praeities įvykių žinome, kad žmonės, 
vienos ar kelių tautų sūnūs, pasidaro priešais 
dažniausia tada, kad tam tikras rėžimas su
kelia aistras, kiršina, verste verčia žmogų pa
sidaryti kitam priešu, ragina būti įžūliam ki
tų žmonių ar tautybių atžvilgiu, arba jei tokie 
polinkiai nevaržomi, nedraudžiami. Fašistinių 
rėžimų laikais toks įžūlumas buvo skatinamas 
vadinmujų ponų tautų prieš jų pavergtuo
sius. Gaila, kad ir mūsų tautai teko pergy
venti tokių nemalonių Iškrypimų laikotarpį, 
pasidaryti vergais ir daug bėdų ir paniekini
mo kentėti.

Tas prievartavimo laikas pasibaigė ir šian
dien vėl vedama kova už žmogaus teisių at
statymą. už brolybės ir lygybės įgyvendinimą. 
Nors mes dar esame toli nuo tikslo, tačiau 
didžioji žmonijos dalis jau nebesutiks nuo tų 
laimėjimų skirtis. Mes norime taip pat būti 
eilėje tų tautų, kurios veda kova už tų teisių 
įgyvendinimą. Dėl to turime rūpintis atmesti, 
nusikratyti visa, kas mums galėtų kliudyti tų 
kilnių tikslų siekimą. Nors mes žinome, kad 
visiškas lygybės ir brolybės įgvendinimas 
yra neįmanomas, mes vis tiek turime jų siek
ti, nes kitaip atsidursime pavojuje vėl sukelti 
aštrius priešingumus, kurių vos nusikratėme. 
Prie lygybės siekimo turime visi prisidėti, nes 
kitaip stovėsime vietoje arba žengsime atgal, 
Vienpusiškos pastangos negali būti vaisingos. 
Dėl to turime pirmiausia pamiršti tai, kas 
buvo ir nekartoti buvusiu klaidų.

Gyvenimas demokratinėje santvarkoje tu
ri plėtotis principu: ko nenorėtum susilaukti 
iš kitų, to pats nedaryk! Sūkis aiškus ir tik
rai kiekvienam priimtinas. Ta proga verta 
prisiminti seną patarlę: per septyneris metus 
atsiranda atitinkamas lopas kiekvienai skylei! 
Taigi, jei blogą sėklą sėsime, turėsime ir blo
gą derlių.

Mūsų bendruomenės rimti žmonės dažnai 
nusiskundžia, kad mūsų tarpe vis dar atsi
randa žmonių, kurie užgaulioja svetimtaučius 
ar tai dėl rasės, ar kitais sumetimais, o taip 
pat negerbia svetimtaučių nuosavybės. Mes 
žinome, kad tie žmonės, kurie už
gaulioja kitataučius vyrus ar moteris, nėra 
mūsų tautos pažiba, o priešingai, 
padaužiškas elementas. Tačiau mes 
negalime nekreipti rimta dėmesio į tą aplin
kybę, nes jie veikia mūsų visų vardu, žemina 
mūsų -visų vardą, teršia mūsų garbę. O gal 
jie yra mums priešiškų galių pristatyti su 
tikslu suteršti mūsų vardą, kuris Iki šiol ne
buvo blogas? Būkime budrūs ir kieti!

Klausimas, kas daryti? Išeidami iš padė
ties, kad už mūsų bendruomenės paskirų na
rių veiksmus bendra atsakomybė tenka vi
siems, mes turime tokį elementą sudrausmin
ti, užkirsti kelią jų sauvaliavimui. Rimtoji 
visuomenės dalis turėtų nežiūrėti pro pirštus, 
o tuč tuojau reaguoti į tokius pasireiškimus. 
Kiekvienas tremtinys turi įžiūrėti savo pa
reigą ginti mūsų visų garbę. Kiekvieną išsi
šokėlį reikia tuoj įspėti, sudrausti ir pranešti 
apylinkės teismui apie įvykį. Mūsų teismai 
gina mūsų garbę, del to jie gerai mokes to
kius veiksmus vertinti. Tačiau teismai vieni 
negali apginti mūsų garbės be mūsų talkinin
kavimo.

Ginkime savo gerą vardą bendromis 
pastangomis. Kada kitataučių ir, apskritai, 
kitų žmonių neužgauliosime — išmoksime 
juos gerbti. O to mums kaip tik reikia, 
jei norime sukurti sau laimingesnį demokra
tišką gyvenimą. J. Grigolaitis

Dar vienas JAV užsienių reikalų 
departamento pareiškimas

Latvių kilmės amerikietis kapitonas R. J. 
Peterson neseniai kreipėsi raštu į JAV užsienių 
reikalų departamentą, teiraudamasis, kokia 
dabar pavergtos jo senosios tėvynės teisiškoji 
būklė. JAV užsienių reikalų departamentas, 
kaip praneša „Naujienos" rugsėjo 17 d. nume
ryje, atsakė šitokio turinio laišku:

„Mano brangus kapitone Peterson.
Aš gavau Jūsų 1946 m. liepos 22 d. laišką, 

adresuotą ponui Llewellyn E. Thomson, Ryti
nės Europos Reikalų Skyriaus viršininkui, ku
riame Jūs teiraujatės apie Baltijos valstybių 
būklę.

Respublikonai reikalauja Neprikl. Lietuvos
Lietuvių delegacija kviečiama j Washingtonq

Būsimuosiuose lapkričio 6 d. rinkimuose į 
Jungtinių Amerikos Valstybių Kongresą Ame
rikos lietuviai rinkiminėje kompanijoje yra 
nusistatę remti nebe demokratus, kurie dabar 
yra valdžioje, bet respublikonus. Taip yra da
roma todėl, kad ateinančiuose rinkimuose ti
kimasi. jog daugumą laimės respublikonai ir 
jie ves žymiai griežtesnę politiką įgyvendinti 
tiems idealams, ypač Atlanto Chartai, dėl ku

Viešas JA Valstybių žodis pasauliui apie 
Pabaltijo kraštų okupacija

Mus, lietuvius, kaip ir kitus pabaltijiečius, pasiekė džiugi žinia, kad JAV užs. reik, 
ministeris James F. Byrnes, kalbėdamas per radiją į Amerikos tautą apie Paryžiaus kon
ferenciją Ir apie santykius su Sovietų Sąjunga, pareiškė, pasauliui, kad
RUSIJA, PASAK JO, PER Si KARĄ IR PO KARO ISPLETUSI SAVO TERITORIJĄ 
IR ĮTAKĄ. JI PAĖMUSI PABALTIJO VALSTYBES IR MODIFIKAVUSI LENKIJOS BEI 
SUOMIJOS TERITORIJOS SIENAS SAVO NAUDAI.

Šitas teisingas ir viešas Amerikos politiko, kurį remia respublikonų ir demokratų par
tijos ir visa Amerikos visuomenė, be saujelės komunistų, pareiškimas pasauliui, kad Pa
baltijo kraštai Sovietų Sąjungos paimti, kad Suomijos ir Lenkijos teritorijų plotai prijungti 
prie Rusijos, rodo, jog Amerika neiškrypsta iš savo paskelbtųjų principų ir kad vieši Ame
rikos par tiekimai derinasi su jos siekimais ir darbais.— ji drįsta pasauliui pasakyti tiesą.

Lietuvių tauta, girdėdama šiuos didžiosios demokratijos vadovaujančio politiko žodžius, 
įpareigojama sukaupti savo dvasines ir fizines pajėgas, apsišarvoti geležine kantrybe, spe
cialybe, mokslu, pasiryžimu, kad galėtų iškentėti jai okupacijų primestas ir jos patiriamas 
kančias ir laukti tolimesnės įvykių raidos, kol galės grįžti į laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą nebe kaip DP. bet kaip laisvi piliečiai, priklausą bendrajai vakarinių kraštų demo
kratijos tautų šeimai.

KIETA KOVA VYKSTA TĖVYNĖJE
„Rusija ragina lietuvius žudyti savo vadus", sako „Chicago Daily Tribūne" 

korespondentas E. R. Noderer.
„Chicago Daily Tribune" korespondentas 

Londone E. R. Noderer rugsėjo 10-14 d. laiko
tarpyje savo laikraštyje paskelbė net 4 ver
tingus straipsnius apie dabartinę vidaus pa
dėtį okupuotoje Lietuvoje. Žinių ir dokumen
tinės medžiagos korespondentas sakosi gavęs 
IŠ vieno lietuvio, kuris prieš 12 dienų prasmu
ko pro geležinę uždangą ir pasiekė Vakarus. 
Vieną straipsnį E. R. Noderer pailiustravo ir 
vieno iš dabartinio rezistencinio lietuvių tau
tos pogrindžio laikraščio „Kovos keliu“ nuo
traukomis. Įdėtas dviejų to rotatoriumi spaus
dinamo laikraščio numerių — 1946 m. kovo 26 
ir balandžio 10 d. — piranijų puslapių faksi
milės. Be to, kituose straipsniuose jis cituoja 
lietuvių pogrindžio spaudą ir patiekia kitų 
vertingų žinių. Rugsėjo 12 d. numeryje jis 
parašė straipsnį, pavadintą „Rusija raginą lie
tuvius nužudyti savo vadus“, kur parodo bol
ševikų pastangas suskaldyti Lietuvos parti
zanų judėjimą. Čia ištisai patiekiame to 
straipsnio vertimą.

„Rusų okupuotos Lietuvos vyriausybė iš
leisdama įsakymą, reikalaujantį, kad parti
zanai mestų ginklus ir pasiduotų, patvirtino 
plataus rezistencinio judėjimo Lietuvoje bu
vimą. Tas įsakymas pasirašytas generolo ma
joro Bartašiūno, LTRS vidaus reikalų liaudies 
komisaro. Prieš 12 dienų iš Lietuvos pabėgęs 
vienas vyras išsinešė to įsakymo nuorašą. Jis 
pareiškė; kad Lietuvoje yra 300.000 rusų ka
reivių ir kad ten nuolatos vyksta ginkluoti 
susirėmiamai tarp šių rusų jėgų ir ginkluotų 
laisvės kovotojų burių.

Tas gen. maj. Bartašiūno įsakymas buvo 
paskelbtas spaudoje ir plakatais ant sienų. 
Jis pradedamas tvirtinimu, kad „kai herojiš
ka raudonoji armija išlaisvino Lietuvą iš vo
kiečių fašistų grobikų jungo“, Jai teko ir ki
tas didelis uždavinys „lietuvių-vokiečių na
cionalistinių gaujų sunaikinimas“.

Atsakydamas į Jūsų paklausimą, aš manau, 
kad Jums bus Įdomu žinoti, jog Jungtinės 
Amerikos Valstybės nepripažįsta Baltijos val
stybių Inkorporavimo į Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungą. Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos atstovai, akredituoti prie šios valdžios, 
tebeturi pripažinimą.

Nuoširdžiai Jūsų — Walter Walkinshaw." 
Laikraštis kreipia dėmesį į žodžius .Jung

tinės Amerikos Valstybės nepripažįsta Balti
jos valstybių inkorporavimo į Sovietų Socia
listinių Respublikų Sąjungą“, pažymėdamas, 
kad tai aiškūs žodžiai, kurių prasmės negali 
pakeisti joks interpretavimas. V. Dav. 

rių Jungtinės Amerikos Valstybės kariavo. 
Amerikiečiams jau įkyrėjo demokratų nuolai
dų politika, kuri iki šiol dar nieko konkretaus 
nedavė, o ateityje dar mažiau žada duoti.

Sis Amerikos lietuvių nusistatymas ryškiai 
matomas iš jų spaudos puslapių. Štai spalių 
8 d. „Dirvoje“ išspausdinta žinia didele an
trašte „Lieutvių delegacija kviečiama į Wa
shington^', paantraštėje — „Pirmą kartą par-

Antrajame to įsakymo paragrafe sakoma- 
„Daugumoje apskričių beveik visos gaujos ir 
nelegalės antisovietinės, buržuazinės nacio
nalistinės organizacijos yra sudaužytos".

Bet iki ketvirtojo savo (sakymo paragrafo 
Bartašiūnas vis dar sukaliojasi ir nepasako, 
ką jis iš tikrųjų nori pasakyti Ir tik šiame 
paragrafe jis prisipažįsta, kad daugelis lietu
vių „dar neatidavė ginklų ir toliau palaiko 
kontaktą su savo vadais ir bendradarbiauda
mi su lietuvių — vokiečių nacionalistais at
lieka savo bestiališkus darbus prieš ramius 
gyventojus“.

Visame įsakyme partizanai vadinami ban
ditais arba fašistais.

Toliau Bartašiūnas tęsia: „Atslžvėlgiant į 
tą faktą, kad vis dar tebeveikia kai kurios 
lietuvių-vokiečių nacionalistų liekanos, kurios 
trukdo savo banditiškais veiksmais ramių gy
ventojų darbą ir tikslu kartą ir galutinai lik

Tarp 1918 ir 1939 melų
Kelias i antrąjį pasaulin] karą. O dabar kur einame?

(Pradžia praėjusiame Nr.)
Dabar Italija. Ji negavo taikos konferen

cijoje (1919 m.) to, ko ji norėjo gauti kaip 
kompensaciją už kariavimą prieš vokiečius. 
Ekonominė padėtis atsidūrė ant prarajos 
krašto ... Vyriausybė nebuvo pajėgi nei kraš
to reikalams tvarkyti nei žmonių pasitikėji
mui įgauti. Suirutė vis didėjo. Sovietų Itali
jos „įkūrimas" pasidarė visai realus galimu
mas. Mussolini pamatė, kad jam „jau laikas" 
ir atėjo. Ir jam, kaip grybai po lietaus, pra
dėjo vaidintis priešai, ir jam „teko“ pulti ki
tus, kad „išgelbėtų“ save ...

Pagaliau Rusija. Ji po revoliucijos sugniu
žo. Leninas, norėdamas užkariauti gyventojų 
mases, visų pirma ėmėsi dviejų priemonių. 
Taika bet kuria kaina. Tatai patiko karei
viams. Žemė tiems, kurie patys ją dirba. Tai 
patraukė ūkininkų mases. Visas pasaulis pa
juto, kuo čia kvepia. Ypatingai gerai suprato 
tai buvusieji Rusijos sąjungininkai: svarbiau
sia — tas pats Winston Churchillis. Visus gąs
dino ta pasaulinė revoliucija, be kurios bol
ševikai manė negalėsią apseiti. Tad sukruto 
daug kas kariauti prieš bolševikus. Kokių Čia 
armijų ir generolų prieš bolševikus nebūta! 
Ir Denikinas Kolčakas. Ir Judeničas ir Vran- 
gelis. Ir dar kiti. Bolševikai pamatė, kad su 
viso pasaulio „buržujais" kovoti ne juokai 
Svarbiausia, kad tos jos jėgos dar buvo per 
silpnos. Todėl prasidėjo diskusijos, svarbiau
sia, žinoma, dėl užsienio akių ir ausų, apie 

tijų istorijoje lietuviai pripažįstami naciona
linio komiteto nariais". Šioje ir mums labai 
įdomioje žinioje rašoma:

Pasitarus su Adv. Antanu Oliu. Republi
can National Committee, kviečia Lietuvių De
legaciją susirinkti Washingtone šeštadieni. 
Spalių 1 d., dviem tikslams:

1) Sudarymui nuolatinio ir oficialaus Lie
tuviško Skyriaus Republikonų Partijos Nacio
naliniame Komitete ir

2) Išgirsti Respublikonų Partijos dėl Ne
priklausomos Lietuvos atstatymo.

Siame pasitarime dalyvaus pats Respubli- 
can National Committee Chairman B. Carroll 
Reece. Gavus oficialų autoritetą veikti Re
publican National Committee vardu. Lietuvių 
skyrius kvies žymius Amerikos Lietuvius, ku
rie pritaria Respublikonų Partijos principams, 
sudarymui plataus Lietuvių Respublikonų Na
cionalinio Komiteto su atstovais visose Ame
rikos kolonijose, kur tik Lietuviai gyvena.

Tai bus istorinis įvykis, nes niekados Ame
rikos politikoje nei vienoje nei antroje parti
joje nebuvo lietuviško skyriaus, kuris būtų 
oficialiai pripažintas dalimi National Commit
tee. Be to, Amerikos Lietuviams bus svarbu 
išgirsti, koks yra Respublikonų Partijos nusi
statymas dėl Nepriklausomos Lietuvos atsta
tymo, ypatingai dėl to, kad spėjama, jog nau
jasis Kongresas, kuris bus išrinktas šįmet lap
kričio mėnesį, bus Respublikonų Partijos val
domas.

(Pabaiga 8 pusi.) 

viduoti šluos lietuvių-vokiečių nacionalistų 
likučius aš įsakau:

1. Apskričių ir valsčių vidaus reikalų liau
dies komisariato viršininkams, vidaus reikalų 
liaudies komisariato kariuomenei ir gyven
tojų apsaugos daliniams visiems tuojaus imtis 
stiprios akcijos išvalyti visus Lietuvos Tary
bų Socialistinės Respublikos apskričius nuo 
lietuvių-vokiečių nacionalistinių likučių.

2. Visiems banditams, kurie savo laisvu 
noru pasiduos, įskaitant ir gaujų vadus, turi 
būti leista grįžti į savo namus ir jiems patiems 
pasidavus bei atidavus ginklus, išduoti jiems 
pasus.

3. Tie gaujų nariai, kuriems savanoriškai 
pasiduoti trukdo jų vadai, turi tokius Vadus 
nužudyti ir organizuotai atvykti į vidaus rei
kalų liaudies komisariato įstaigas su savo 
ginklais. Nė vienas, kuris nužūdys savo gau
jų vadus ar tų gaujų narius, trukdančius 
jiems pasiduoti neturės už tai atsakyti

(Nukelta į 8 pusi.)

pasaulinės revoliucijos reikalingumą. Gal ji 
nereikalinga? Gal be jos bolševizmas gali 
Rusijoje išsilaikyti? Gal su pasauline revo
liucija reikia palaukti tinkamesnės progos ir 
be reikalo neerzinti viso pasaulio buržujų. 
Leninas buvo žmogus ne kvailas. Jis pamatė, 
kad reikia duoti Rusijai ekonomiškai atsi
kvėpti ir sustiprėti. Todėl pradėjo savo pragar
sėjusią ekonominę politika — NEPĄ.

Leninui mirus buvo du konkurentai. Rau
donosios armijos organizatorius Trockis ir 
Stalinas. Pastarasis laimėjo. Trockis buvo 
pasaulinės revoliucijos šalininkas, kurią lai
kinai atmetė Stalinas. Jis drauge su Litvi- 
novu stiprino vidaus padėtį, o ypačiai sten
gėsi gerinti santykius, su užsienio buržuazinė
mis valstybėmis. Mat. reikėjo jas „pripra
tinti". Taigi santykiuose su užsieniais bolše
vikai pasidar£ „nekalčiausiais avinėliais“. 
Daug kas užsienyje pradėjo tikėti, kad iš ti
krųjų bolševikas ne toks baisus, kaip jį pie
šia. Tad bolševikus užsienis paliko „ramy
bėje". Tegul jie savo krašte daro, ką nori. 
Svarbu, kad mūsų neliečia (Panašiai, kaip da- 
bra kai kurie diplomatai galvoja: „Tegu smau
gia jie pavergtąsias tautas, kad tik mūsų 
neliestų“). Užsienis taip galvodamas žiauriai 
klydo. Kai sovietai išaugo į tarptautinę im
perialistinę galybę — Litvinovo vietoje at
sistojo Molotovas, stipriausias po Stalino so
vietų žmogus. Nuo to laiko ir sovietai pra-

(Nukelta į 6 pusi.)
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Teatrinis atžalynas Ravensburge
Ravensburgo dramos mėgėjų ratelis-stu • 

dija susibūrė 1945 m. birželio mėn. viduryje. 
Jos steigėja — dramos akt. Aleksandra Gus- 
taitienė - Zdanavičiūtė. Vaidintojų sambūris 
buvo’ suorganizuotas išimtinai tik iš mėgėjų, 
kuriems scenos menas iki to laiko buvo ma
žai arba ir visai nepažįstamas. Tiesa, pradžio
je, vaidintojų tarpe buvo pora asmenų, teatro 
vaidybą studijavusių Lietuvoje, bet jie vė
liau iš sambūrio pasitraukė. Liko išimtinai 
tik teatrinis „atžalynas“...

Teatrinio sambūrio vadovė A. Gustaitienė, 
pradėdama darbą, pasirinko teisingą kelią: 
prie statomųjų veikalų ėjo studijiniu keliu, 
kad tuo būdu savo jauniesiems talkininkams 
duotų bent minimumą galimybių susipažinti 
su pagrindiniais vaidybos meno ir scenos tek- 
nikos dėsniais. Tad jau pirmasis pastatymas, 
visuomenei parodytas praėjusių metų liepos 
27 d., buvo šis-tas daugiau negu mėgėjų pa
sirodymas, davęs pagrindo tikėtis ateity gra
žių meno vaisių. Ir tas tikėjimas nebuvo ap
viltas ...

Ravensburgo lietuvių dramos teatras iki 
šio laiko davė penkis pastatymus, būtent: An
tano Gustaičio mūšų kaimo vaizdelį-idiliją 
„Sekminių vainikas“; Petro Vaičiūno pjesę 
„Nuodėmingas angelas“; Petro Babicko dra
matizuotą „Gintaro žemės pasaką"; P. Ado
mėno komediją „Išvirkščios plunksnos" ir Ka
zio Binkio pjesę „Atžalynas“, pastarasis vi
suomenei parodytas š.‘m. rugsėjo 17 d. Visi 
veikalai yra skirtingo žanro, o vaizduojami 
vaidmens skirtingos vaidybinės apimties, tad 
reikalauja iš vaidintojų ir skirtingų vaidy
binių priemonių. Teatro vadovė, pasirinkda
ma tokį repertuarą, tikriausiai norėjo ugdyti 
ir brandinti vaidybinį savo bendradarbių pa
jėgumą.

Atsisveikinome su lietuvių bičiule
Rothenburg o. T. „VVildbad“. Š. m. rugsėjo 

mėn. 28 d. „Wildbad" stovyklos gyventojai- 
lietuviai atsisveikino su išvykstančia Welfare 
Officer p-le Lamensh. Po stovyklos di
rektorės p-les Wilson, p-lė Lamensh buvo 
pirmas asmuo, kuri taip suprato ir giliai įsi
jautė į sunkią mūsų-tremtinių dalią ir kiek 
galėdama stengėsi mums padėti. Todėl nenuo
stabu, kad jos išvykimo išvakarėse atsisvei
kinti susirinko visi stovyklos gyventojai. Kada 
stovyklos vadovas p. Sodonis atsisveikinda
mas visų gyventojų vardu įteikė prisiminimui 
dovaną P. A. Augustinavičiaus ir k.’ t. grafi- 
kinį leidinį — medžio raižinių albumą, gim
nazijos ir pradž. mokyklos mokiniai gyvų 
gėlių, visi susirinkusieji griausmingai sugie
dojo „Ilgiausių Metų“ ... P-lė Lamensh visų 
nustebimui prakalbėjo lietuviškai atsakydama 
„dėkui“. Rothenburgo stovyklos gyventojai 
linki ir toliau jai sėkmės labdaros darbe, o 
už padarytą niekada nepamirš.

Po atsisveikinimo su p-le Lamensh įvyko 
gimnazijos vakaras. Gimnazijos mokiniai 
visai vykusiai suvaidino pasaką „Pelenė". 
Veikalo pastatymas - ir režisūra p. Serapinie
nės. Rūbai, kurie savo spalvingumu ir origi
nalumu tiekė žiūrovams malonaus įspūdžio,

Paskutinis vaidinimas, K. Binkio „Atžaly
nas". buvo skiriamas Ravensburgo lietuvių 
gimnazijos vienerių metų sukakčiai atžymėti, 
todėl ir buvo statomas pastarajai artimai ben
dradarbiaujant — į vaidintojų eiles buvo 
įtraukta apie dešimtį gimn. mokinių. „Atža
lynas“ dėl savo epizodiškumo visiems vaidin
tojams stato ne mažus reikalavimus: maža 
žodinės medžiagos ir dar mažiau veiksmo ... 
Jei šio veikalo pastatymas teikia didelius rei
kalavimus artistams profesionalams, tai ką 
kalbėti apie scenos mėgėjus! Ravensburgo 
teatralai dėjo visas pastangas, kad „susidoro
jus“ su nelengvu uždaviniu ir pasiekė tai, 
kad visumoje spektaklis žiūrovų buvo šiltai 
priimtas ir teigiamai įvertintas.

Ravensburgo''lietuvių scenos mėgėjų sam
būris dirba gražų kultūrinį darbą ir daro nea
bejotiną pažangą. Vertinant viso sambūrio 
veiklą, padėka pirmoj eilėj priklauso sambū
rio vadovei-režisierei A. Gustaitienei, kuri iki 
šio laiko nudirbtu savo darbu įrodė turinti 
neabejotinus režisieriaus gabumus, scenos me
no patyrimą ir neblogą skonį. Jeigu režisierei 
pavyko iš visiškai „žalios" vaidintojų medžia
gos sukurti neblogus scenovaizdžius, tai yra 
geriausias jos teatrinio darbo ir sugebėjimų 
atentatas.

Baigiant mūsų teatrui norisi pareikšti vie
ną pageidavimą: bandyti į savo repertuarą 
įtraukti vieną kitą vaidinimą iš kasdienių gy
venimo aktualijų, panašių aktualijų, kokių jis 
mums parodė savo darbo pradžioje, pastaty
damas satirinį vaizdelį „Tarp žmonių ir su 
žmonėmis". Satira — puikiausia priemonė 
gyvenimiškoms negerovėms šalinti. Iš scenos 
paleistas satirinis žodis dešimt kartų geriau 
veikia žmogų, negu plokšti kalbėtojų „pa
mokslai“ susirinkimuose.

Gediminas Ramūnas
f

paruošti p. Butrimavičienės. Vaidinimo, be 
stovyklos gyventojų, žiūrėjo stovyklos direk
torė p. Wilson ir p. Lamensh.

S. m. spalių mėn. 2 ir 3 dienomis mūsų 
stovykloje lankėsi gastrolių Augsburgo Lie
tuvių Dramos Teatras.

Pirmą vakarą (X. 2) duodamas vaidinimą 
iš prancūzų gyvenimo pagal Heneken ir Coo- 
lius 3 v. komediją „Pirmas Skambutis“, jis 
suteikė mūsų stovyklos gyventojams progos 
atitrūkti nuo kasdienės gyvenimo pilkumos, 
atsikratyti slegiančia tremtinio gyvenimo ru
tina ir vaizdo pagautiems užsimiršti ir ap- 
svaigti linksmo, nuotaikingo, laisvo, miesčio
niško gyvenimo burtu.

Kaip pirmą vakarą veikalu „Pirmas Skam
butis", didmiesčio linksmo gyvenimo pa
vaizdavimu, žiūrovus užbūrė, taip antrą va
karą (X. 3), duodamas naujai atkurtą K. In- 
čiūros veikalą 4 v. dramą „Dr. Vincas Ku
dirka“, tuos burtus Išsklaidė ir žiūrovus su
grąžino į realų gyvenimą — gyvenimą ne sto
vyklinio susmulkėjimo ir negerovių, bet gy
venimą pilną kovos ryžto ir pasiaukojimo dėl 
Nepriklausomos Tėvynės Lietuvos atstatymo.

Augsburgo Dramos Teatro kolektyvas pa
sirodė gerai. Atskiruose vaidmenyse ypač ge

rai pasireiškė: J Palubinskas. K. Vasiliau
skas. A. Brinką, Z. Kevalaitytė, E. Daugu
vietytė ir A. Dauguvietytė

Rothenburgo o/T „Wildbad" stovyklos lie
tuviai dėkingi už Šį atsilankymą ir tikisi, kad 
šis atsilankymas nebus paskutinis. P. Gr.

FREIBURGAS
Prof. 'Jonyno Taikomojo Meno Institutas 

veikia pilnu tempu, tik Iš dalies trūksta mo
komojo personalo. Freiburge veikia grafikos 
ir tapybos, o Kaderne (prie Šveicarijos sienos) 
keramikos Ir skulptūros skyriai. Juose yra 
apstu studentų, nors priimama ir nauji

Į Freiburgo Aukštąją Muzikos Mokyklą yra 
priimti keli lietuviai studentai. Joje mokslas 
prasidėjo spalių .1 d. Universitete paskaitos 
pradėtos spalių 14 d. Vietos UNRRA-os tar
pininkavimu, numatoma priimti 20-30 naujų 
lietuvių studentų.

Šiomis dienomis įvyko baigusiems šoferių 
kursus egzaminai. Juos išlaikiusius, UNRRA 
numato aprūpinti tarnybomis savo pačios 
įstaigose. Inž. Sviedrys gavo iš UNRRA-os 
leidimą įsteigti 6 mėn. elektromechanikams 
kursus, kuriuose, be teorijos, bus atliekami Ir 
praktikos darbai. Taipgi steigiami nauji šo
ferių kursai. -ač-

A. a.
Reg. Dambrauskaitė

1946 m. birželio 
30 d. automobilio 
katastrofoje prie 
Owen tragiškai 
žuvo Regina Dom- 
braskaitė. 22 metų 
amžiaus.

Sis liūdnas įvy
kis giliai sukrėtė 
visą Nuertingeno 
lietuvių koloniją. 
Vos pražydęs gy
venimui skaistus 
žiedas kaip staiga 
ir netikėtai palū
žo. .

Velionė savo siela ir darbais priklausė me
no pasauliui, jam rengėsi pašvęsti savo gy
venimą ir daug, daug žadėjo mūsų tautai atei
tyje. Būdama labai gabi, ji jaunutė baigė 
gimnaziją ir įstojo į Kauno Dailės Mokyklą, 
kurią labai sėkmingai pabaigė. Toliau studi
javo Vilniaus Dailės Akademijoje, kol liki
mas, kaip ir mus visus, ją išbloškė iš savo
sios mylimos tėvynės.

Šviesios atminties Regina ir kasdieniniame 
gyvenime buvo kilnios ir jautrios sielos. Kaip 
ir daugelis Tikrų menininkų, ji daugiau gy
veno kitiems, o ne sau. Visada ji buvo ten, 
kur ją šaukė pareiga. Mokėdama svetimas 
kalbas, daug ji padėjo savo vargo broliams 
niūriose tremtinių gyvenimo dienose. Buv. 
Goeppingeno lietuvių kolonijos nariai nieka
da nepamirš jos atminimo.

Liepos 3 d. paskutinėje kelionėje į Nuer
tingeno kapines su gausiomis gėlėmis ir vai
nikais ją palydėjo visa vietos lietuviškoji ko
lonija, moksleivija, sportininkai, UNRRA-os 
pareigūnai ir Kirchheimo „Sietyno" choras. 
Prie kapo kolonijos vardu sudiev jai tarė 
švietimo vadovas Dr. Grinius, p. Majauskas ir 
paskutinis nuoširdų ir jausmingą atsisveiki
nimo žodį pasakė UNRRA-os direktorius p. 
Maingeot. Alb. V.

SIS TAS IS AUGSBURGO
• Hochfeldo lietuvių, latvių ir estų gimnazi

jų mokytojams atėmė dirbančiųjų papildomą 
maistą ir nubraukė mėnesines algas. Prie
žastys nežinomos.
• Haunšteteno lietuvių stovyklą spalių 13 d. 
aplankė ,Šv. Tėvo legatas kan. Kapočius. Baž
nyčioje buvo iškilmingos pamaldos, po jų bu
vo teikiamas Sutvirtinimo Sakramentas.

M. S.

Gražioji Nemuno šalis
(4) MUSNINKAI — KERNAVE

Pasiekę Musninkus, mes aplankome gra
žią gotikos stiliaus mūro bažnyčią, statytą 1885 
metais. Miškelyje tarp Čiobiškio ir Rusių kai
mo užtinkame apie 40 pilkapių. Ties Kerna- 
vėlės palivarku yra Koplyčkalnio kalnas, ant 
kurio stūkso nežinia ką reiškią mūro griū
vėsią!. Ten pat yra Svedkapio senkapis.

Netoli buvusios administracinės linijos 
mes pasiekiame Kernavę — pirmąją Lietu
vos sostinę, kur senovėje buvę lietuvybės ži
dinys ir tvirtovė. Tad nors trumpai susipa
žinkime su tos vietovės istorija. Spėjama, 
kad Kernavė buvo įkurta 1035 ar 1040 metais. 
Kai kurie istorikai teigia, kad 1242 metais 
Mindaugas čia buvo Lietuvos karalium vaini
kuotas. Prie senosios bažnyčios buvo rastas 
akmuo, ant kurio iškalti skaičiai sutampa su 
Mindaugo viešpatavimo laikotarpiu. Tai bran
gus istorinis radinys.

Kaip Lietuvos sostinė Kernavė yra žinoma 
net iki Gedimino laikų, kur vykdavę svar
biausi susirinkimai. Gediminui perkėlus so
stinę į Trakus ir Vilnių Kernavė nustojo sa
vo ankstyvesnės reikšmės. Bet kaip senovės 
lietuvių tikybos centras, kur vyriausio krivių
— krivaičio Lizdeikos laiminama ir vaidilu
čių pakurstoms ruseno šventoji ugnis, dar il
gai ji buvo žinoma.

Pirmoji katalikų bažnyčia pastatydinta 
Vytauto 1387 mx Jai sudegus, 1729 metais bu
vo pastatyta medinė. Nauja mūrinė bažnyčia 
baigta statyti 1925 m. Jos didžiajame altoriuje 
yra Dievo Motinos paveikslas, panašus į Auš
ros Vartų Dievo Motiną. Iš rasto pilies kalne, 
dabartinėje klebonijos sodyboje, sidabro buvo 
nuliedinti Dievo Motinos drabužiai.

Kernavės gamta pasižymi nepaprastu gra
žumu. Jos papuošalas yra trys piliakalniai: 
Aukuro kalnas, Lizdeikos sakykla ir Mindaugo 
sostas. Visi jie remiasi į Pajautos slėnį. (Pa
sak žmonių padavimų, Pajauta buvusi gar
siojo krivių-krivaičio Lizdeikos duktė). Į tą 
patį slėnį atsiremia ir didžiulis kalnas su pil
tais volais. Manoma, kad čia galėjo stovėti 
medinė pilaitė, kuri gaisro metu sudegė. Mie
stelio šiaurės rytų pusėje nutįsusi savo iš
vaizda įdomi Pragarynės pelkė, o prie Ar- 
diškių kaimo užeinama daug priešistorinių 
laikų kapinynų. Už Neries yra Kryžiaus ak
muo. kurį vietos gyventojai laiko stebuklin
gu. Prie piliakalnio gi rymo sena aštuon
kampė medinė koplytėlė ir mūrinė koplyčia
— kunigaikščių Roemerių ir Puzinų mauzo
liejus.

Susipažinę su garsiąja miestelio istorija, 
aplankę įžymiąsias vietas, užšaukime į pradine 
mokyklą, kur įrengtas įvairių archeologijos, 
geologijos, liaudies meno, numizmatikos ir ki
tų rinkinių muziejėlis.

Iš Kernavės pasirenkame maršrutą: Molė
tai, Labanoras, Saldutiškis. -vk-

(30) Balys Gaidžiūnas

Pakeliui į mirtį
Savųjų beieškant

Iš Bayreutho išvažiavom pakitusioj nuo
taikoj. Mes atvykusiųjų klausinėjom apie vis
ką. Mums labiausiai rūpėjo lietuvių gyveni
mas Vokietijoje. Jau iš ankstyvesniųjų laikų 
žinojom, kad pabėgusių lietuvių yra apie */« 
milijono ir daugiausia inteligentinės pajėgos 
bei pažangieji ūkininkai. Ir jei ne smarkus 
fronto lūžimas, būtų susirinkę dar kelis kar
tus tiek. Visi traukėsi tikėdami greit pakliūti 
į anglų ir amerikiečių rankas ir išsigelbėti. 
Iš paviršiaus žiūrint, nesuprantančiam rei
kalų atrodo, ko gi tie lietuviai bėgo į Vokieti
ją. O kiekvienas pabėgėlis, išskyrus kelias
dešimt, kurie savo rankas buvo nešvariai su
maišę su vokiškomis rankomis, visad labai 
lengvai atsakys — mes per Vokietiją bėgom 
pas anglus ir amerikiečius, mes bėgom nuo 
mirties gelbėdamiesi.

Kadangi iš Bayreutho išvažiavom jau va
karui ateinant, tai nakvynę radom Bamberge. 
Čia taip pat buvo apsistoję keli šimtai lietu
vių. Priimti vietiniam lietuvių komitete ir 
pavaišinti kun. B. rūpesčiu, sekantį rytą vėl 
išvažiavom toliau. Dar prieš pietus mes pa
siekėm Wuerzburgą. Čia mes pasitiko jau vi
sas būrys vienminčių. Radom visą eilę ir se
nosios kartos lietuvių veikėjų. Vėl su visais 
kalbos iki smulkių dalykų išsipasakojimo. Va
kare surengė lyg ir oficialias vaišes. Susirinko 
visa lietuvių kolonija. Pasakėm ir kalbas. Jo
se buvo daug ilgesio naujuose varguose atsi
dūrusiai tėvynei ir saviesiems, Let buvo ir 
daug ryžtumo viską pakęsti ir naują bei gra
žesnę krašto ateitį suplanuoti.

Bematant Wuerzburge baigės visokios ave
lių teisės ir privilegijos. Vieną privilegiją mes

dar ilgai turėjom — geresnį maistą. O apeti
tas tikrai buvo žvėriškas. Bematant mes at- 
sitiesėm ir sustiprėjom tiek, kad mažai kuo 
besiskyrėm nuo laisvėje gyvenusių. Ak, bet 
koks ir jų buvo gyvenimas. Beveik visi iš 
Wuerzburge gyvenusių buvo arba Gestapo 
kalinti, stovyklose laikyti, arba ištremti. Visi 
buvo pakėlę sunkią .bandymų naštą. Visiems 
tie išgyvenimai buvo palikę nebeišdildomų 
prisiminimų.

Wuerzburge sulaukėm ir karo pabaigos su 
Vokietija. Ta pabaiga mums buvo ir linksma 
ir liūdna. Mes pakelėm tiek daug aukų, vedę 
kietą pasipriešinimą prieš nacionalsocializmą, 
beveik vieni iš užgrobtų kraštų nesuorganiza- 
vo jokio SS savanorių legiono, karo pabaigi
mo proga iš niekur neišgirdom aiškaus ir tvir
to žodžio, kad mūsų kraštas greit bus laisvas 
nuo svetimųjų, kad mes galėsime tuoj grįžti 
namo. Sugrįžę laisvai galėsime pasirinkti 
valstybinę santvarką ir sudaryti tokią vyriau
sybę, kokios gyventojų dauguma norės. Mes, 
kada daugelyje kraštų buvo švenčiama 
džiaugsmo ir pergalės šventė, stovėjom susi
rūpinę ir galvojom — kada gi pagaliau bus 
tartas teisybės žodis. Mes, būdami toli nuo 
savo tėvynės, girdėjom tūkstančius šauksmų, 
šaukiančių pagalbos ir užtarimo. Ar tuos 
šauksmus išgirdo tie vyrai, kurie kalbėjo tau
tų vardu apie laisvę ir savarankišką tvarky
mąsi? Ar jie nematė, kiek dar daug yra bai
sios vergijos pasaulyje! Dar baisesnės vergi
jos, negu Europa matė nacionalsocialistiš- 
kiems nagams draskant.

Wuerzburge, tam gražiam baroko mieste, 
lietuvių gyvenimas virte virė. Pats miestas 
nežmoniškai nukentėjęs. Daugiau kaip 9O°/o 
viso miesto pastatų buvo sunaikinta per 26 
iš oro puolimo minutes. Tai buvo kaž kas 
pragariškai baisu, kaip pasakoja tą puolimą 
Išgyvenę. Todėl ir naujai atvykstantiems ne
buvo jokių sąlygų įsikurti. Wuerzburge te

paklydėliai, išklajojom Alpių kampus, vis ti
kėdamiesi ten rasti žmonių, atvykusių nuo 
Wolfsbergo, ir galinčių turėti man rūpimų ži
nių. Bet deja, nei pravažiuotose vietose, nei 
pačiam Insbruke nieko neradom. Palikęs 
Zalcburgo ir Insbruko radijo stotyse paieško
jimo skelbimus, per Garmisch-Partenkirchen 
vėl sugrįžau į Wuerzburgą išvargęs ir daug 
visokių nuotykių pakėlęs. Grįžau tikrai liūd
nai nusiteikęs ir galvodamas, kodėl man taip 
nesiseka. Kada aš sėdėjau už storų kalėjimo 
sienų, saugojamas piktų prižiūrėtojų ir dre
siruotų šunų, vis tiek buvom suradę spragų 
ir galėjom pasikeisti žiniomis ir net pasima
tyti. O dabar, kada esu laisvas ir šeimai tu
riu už jų vargą tiek daug pareigų, nebegaliu 
surasti. Bet visur įžiūrėjau didžiausią kaltę 
jokio susisiekimo nebuvime.

Vėl praeina trys savaitės Wuerzburgo kas
dieniniame gyvenime. Vieną dieną mane pa
siekia žinia, kad Austrijoj jau galimas judė
jimas. Man belieka vėl pajudėti, nes žinau, 
kad, nors ir su ilgomis pertraukomis, galėsiu 
pasiekti patį Wolfsbergą ir nustatyti senoj gy- 
venamoj vietoj, kur jie iškeliavo. Liepos 30 
d. dr. K., grįždamas pas savo šeimą į Degen- 
dorfą, pažada mane pavėžinti iki pirmo Au
strijos geležinkelių mazgo. Vėl leidžiuos į ke
lionę. Mano sveikata jau visai gera, reuma
tizmas kojose apgydytas ir reikalui esant aš 
jau galiu paėjėti kelio galą ir pėsčias. Per 
Eichštetą, Regensburgą, Degendorfą ir Passau 
atsiduriu į Lambrechteną. Iš čia autobusu pa
siekiu Ried. Iki traukinio išėjimo dar kelios 
valandos ir aš išeinu ieškotis agr. M., kuris 
pradžioje yra kartu su manaisiais gyvenęs. 
Paklaidžiojęs Riedo apylinkėse, susirandu 
nedidelio ūkininko austro ūkyje vargstančius. 
Išpasakojau visus išgyvenimus. Sužinau daug 
žinių ir apie savuosius, kad jie visą laiką dir
bę, kad iki karo pabaigos susirašinėję. Mane 
tikina, kad juos galiu rasti pačiame Wolfs-

galėjo laikytis tik iš anksčiau apsigyvenę. At
siradus dar mums, reikėjo spauste spaustis. 
O kasdien per Wuerzburgq pravažiuodavo po 
keliasdešimt tautiečių. Man Wuerzburgas bu
vo tuo irgi naudingas, nes galėjau į visas pu
ses, į lietuvių kolonijas siuntinėti laiškus ir 
ieškoti žinių apie savo šeimos likimą. Tikė
tis, kad ji galėjo palikti netoli Graco, nebuvo 
jokio pagrindo. Ten taip pat buvo neramu, 
ir iš ten turėjo trauktis saugesnės vietos ieš- 
kodamiesi. Bet kur pasitraukė — buvo įvai
riausių kalbų.

Po dviejų savaičių gavau pranešimą, kad 
šeima nukeliavusi į Danijos pasienį ir gyvena 
netoli Glueckstadto. Pasiunčiau per lietuvius 
eilę laiškų. Praėjo dar dvi savaitės laiko, kol 
sulaukiau atsakymą. Pasirodo, kad žinia bu
vo netiksli ir ten manųjų nebuvo. Laukiau 
žinių ir iš Šveicarijos pasienio, kur buvo daug 
vilčių, kad ten pasitraukė frontui braškant. 
Bet po ilgo laukimo ir iš ten gavau atsaky
mą, kad nėra. O vis nerimau ir laiškais vis 
maišiau visos Vokietijos kampus,. Nebuvo nei 
pašto nei jokio susisiekimo. Reikėjo daug 
kantrybės, kad iš kur sulaukus kokią žinią. 
Pagaliau, jokių tikrų žinių negaunant ir nie
kam neatsirandant iš Austrijos srities, ruo- 
šiaus, palankesnei progai pasitaikius, išjudėti. 
Tokią progą sudarė nuo Detmoldo atvykęs 
spaustuvininkas K. Jis pasiūlė savo mašiną, 
tik liepė pasirūpinti liedimą ir kuro. Vėl at
sirado naujų rūpesčių, bet juos nugalėjom 
greičiau, negu tikėjomės.'' Pasileidom per 
Bambergą, Bayreuthą, Nuembergą ir Muen- 
cheną į Zalcburgą. Zalcburge teko susitikti 
eilę pažįstamų, kurie ilgai su maniškiais su
sirašinėjo, bet kurie apie paskutinį laiką ne
turėjo jokių žinių. Jų tikinimu, Wolfsberge, 
kur anksčiau maniškiai gyveno, tikrai nieko 
iš lietuvių negalėjo likti. Jų reikia ieškoti, 
jei nėra prie Šveicarijos sienos, kur nors apie 
Insbruką. Mažais kalnų keliais, kaip kokie
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Naujieji vokiečių tautos vienytojai
Nepaisant visų „rėkiančiai“ aktualių tarp

tautinės politikos įtempimo klausimų (Darda
nelų, Kinijos, Graikijos, pietų Irano, Palesti
nos ir kt.), vis didėjąs pasaulio politikų, o gal 
net ir strategų dėmesys kreipiamas Vokieti
jos ateičiai. Kas iš jos pasidarys? Paviršuti
niškai žiūrint, toks augąs susidomėjimas gal 
ne iš karto suprantamas. Atrodo, Vokietija 
nugalėta, sunaikinta, padalinta, vieniša be 
draugų. Kam ji gali būti pavojinga ar sku
biai reikalinga?

Žinoma, tokia Vokietija, kaip dabar, ma
žai kam pavojinga. Bet tokia ji pati nenori 
ilgiau pasilikti, svarbiausia gi suinteresuotieji 
„kiti“ jos tokioje padėtyje ilgiau nebenori (ar 
teisingiau — nebegali) laikyti. O kiekviena, 
kad ir kaip sužalota tauta (panašiai kaip pa
vienis žmogus) labai greit atsigauna, atkunta, 
jei tik jai susidaro kiek palankesnės sąlygos 
arba jei ji susilaukia didesnės paramos iš ša
lies. iš kitų valstybių. Tokiu palankiu atveju 
Vokietija, jei ir nepasidarytų pavojinga (karo 
pramonei vėl sukurti /ir apsiginkluoti taip 
greit sąlygų nebus), kaip drauginga, simpati
zuojanti valstybė gali būti ne vienam jos ar- 
timesniam ar tolimesniam kaimynui labai pa
geidaujama. Jeigu jau toks tolregis — Win
ston Churchill jau dabar siūlo Vokietijai 
drauge su Prancūzija imtis vadovauti Europos 
Jungtinėms Valstybėms, tai, matyti, jis dėl 
Vokietijos pajėgumo ir ateities vaidmens nėra 
„abejingas“. Gi pati Prancūzija kaip tik dau
giausia dabar sielojasi dėl būsiančios Vokieti
jos galybės. Kitos valstybės dėl Vokietijos 
ateities konkrečiau nepasisako — apsiriboja 
deklaraciniais ir daugiau propagandinio po
būdžio pareiškimais, nors neabejojamai jos 
Vokietijos atžvilgiu turi konkrečių planų, ku
riem viešai pareikšti ir ginti visu svoriu dar 
neatėjo laikas ...

Vokietija šiandien yra
suskaldyta ne tik teritoriališkai, bet 

morališkai ir politiškai.
Ji padalinta į keturias zonas. Jai dar visai 
neaiškios vakarų, o svarbiausia — rytų sie
nos. Tauta, neturinti demokratinių tradicijų, 
tačiau noroms nenoroms privalo atsikratyti 
senųjų savo autoritetų vadų-vadelių ir tuo 
pačiu yra verčiama pati savarankaškai for
muoti savo politini nusistatymą. Visos Vo
kietijos zonos prigūžėjo vokiečių pabėgėlių. 
Iškraustytų iš kitų kraštų. Taigi, iki vienybės 
dar labai toli. Atrodo, kad teisūs yra tie vo
kiečiai, kurie mano, jei Vokietijoje nebūtų 
okupacinės valdžios, tai naujo politinio nusi

statymo suformavimas be kraujo ar net pi
lietinio karo tikrai neapsieitų.

Tad Vokietija ir vėl stovi prieš klausimą:
kas vokiečius atves į naują ir tikrą 

vienybę?
Deja, šitas klausimas vokiečių istorijoje vis 
kyla ir kyla iš naujo. Kas tik mėgina juos 
vienyti. — jie vis ir vis išyra. Ilgai juos ban
dė vienyti senutė Austrija, kol pagaliau pati 
iširo. Vėliau geležinis kancleris Bisraarckas 
vienijo vokiečius ugnimi ir kardu. Hitleris 
dar kiečiau -buvo Juos paėmęs „i nagą“. Na
cių vienybės partija žadėjo Juos tūkstančiams 
metų sucementuoti. Ir vis dėlto tos tikros 
esminės vienybės, kaip nėra, taip nėra.

Rašo Kazys Veržikas

Kas suinteresuotas Vokietijos likimu? SĖD ir jos vienybės 
frontas. 6 prieš 150. Berlyno partijos. 70 metų vadas. Prieš 

vakarų alijantus. Du laiškai. Rinkimų staigmenos.

Šiuo metu yra pasišovusi suvienyti vokie
čius

SĖD — „Sozialistische Einheitspartei 
Deutschland“.

lietuviškai: Vokietijos socialistinės vienybės 
partija. Kaip jau minėjau. Hitlerio laikais 
buvo užsimojusi vokiečius suvienyti nacional
socialistinė partija. Panašumas yra, žinoma, 
tik išorinis ir priemonių srityje. Viena ir ki
ta partija nedaug paisė bei paiso, ar kas jos 
nori ar ne, o priemonių griežtumu nesivaržo 
taip pat. Tikslai, žinoma, labai skirtingi. SĖD 
kol kas veikia sovietų zonoje — vienija vo
kiečius, tuo tarpu ne visus, tik tuos, kurie 
yra linkę į kairę, pradedant socialdemokratais. 
Hitlerio partija buvo užsimojusi vienyti visus 
vokiečius, kurie yra i dešinę nuo socialdemo
kratų. Taigi, skirtumas yra esminis, o pana
šumas išorinis. Yra dar ir kitas skirtumas. 
Naciai buvo organizuoti pačių vokiečių, o SĖD 
yra daugiau rusų kaip okupacinės valdžios 
patikėtinė arba, kaip kai kurie vokiečiai pik
tai pasako, rusų valstybinė partija. Kaip ten 
bebūtų, labai įsidėmėtinas vieno tos partijos 
šulo ir vadovo p. Otto Grotewohl š. m. ba
landžio 20 d. padarytas toks pareiškimas: 
„Jeigu mūsų partija turėtų 1,5 milijono narių, 
tai sovietų zonos saugumas būtų nebe okupa
cinės valdžios, bet mūsų reikalas.“

Didžiausias SĖD rūpestis buvo padaryti 
taip, kad vokiečių socialdemokratų nebebūtų, 
nes gi žinome, jog socialdemokratai visada 
buvo ir bus visų „nešvariausias“ komunistų 
konkurentas. Kova bet gi buvo aštri. Vo
kiečių socialdemokratai užsispyrė ir nemanė 
nusileisti.

Buvo sušaukta trijų vakarinių Vokietijos 
okupacinių zonų socialdemokratų atstovų kon
ferencija. Šioje konferencijoje.

tik 6 balsai iš 150 atstovų
tepritarė susijungimui su komunistais. Vie
nybė. vadinasi, buvo atmesta. Tame nutarime 
dar ir taip pasisakyta: „Taip vadinamas cen- 
tralinis komitetas Berlyne, kuris pritarė susi
jungimu^ su komunistais, gali spręsti tik rusų 
zonoje. Jo rusų zonoje padaryti nutarimai ar 
susitarimai nėra nei privalomi nei pabotini 
vakarinių zonų socialdemokratams, kurie savo 
laikyseną grindžia savo nutarimais. Berlyne 
tariamai atsiekti susitarimai dėl dalinio ar 
visiško komunistų ir socialdemokratų susi
jungimo yra tik ypatingų rusų zonos sąlygų ir 
ten vyraujančių politinių pajėgų konsteliaci
jos vaisius."

Amerikiečių zonos vokiečiai socialdemo
kratai ta pačia proga pareiškė: „Berlyno žy
gis siekiąs sujungti partijas, padarytas kaip 
tik tuo metu, kai kituose Europos kraštuose 
komunistų ir socialdemokratų suvienijimo pa
stangos nepavyko ..Toliau dar sakoma, 

kad susivienijimo dalyviai „iš tikrųjų nebus 
laisvi nuo dvasinės ir politinės užsienio pa
jėgų įtakos“; Taigi, vokiečių socialdemokra
tai kategoriškai susijungti atsisakė ir taip pat 
labai aiškiai nurodė to atsisakymo priežastis. 
Nepaisant to, labai ilgai truko, kol socialde- 
mokrattai išsikovojo Jau nebe rusų, bet

Alijantų Kontrolės Tarybos leidimą 
veikti ir Berlyno rusų sektoriuje.

Tuo būdu dabar Berlyne vyriau j ančios parti
jos yra šios: 1) Komunistė vienybės — jau mi
nėta SĖD. 2) Socialdemokratų — SPD, 3) LDP 
(Liberal-demokratische Partei — liberališkai 
demokratinė partija) ir 4) CDU (Christlich- 
demokratische Union — krikščioniškai demo
kratinis susivienijimas). Plačiau neapibūdin
damas abiejų pastarųjų partijų, pastebėsiu tik 
tai. kad CDU turi daug panašumo | iš seniau 
girdėtą ir garsią Centro partiją, kurios na
riai buvo daugiausia katalikai. Dabar gi 
CDU nariais yra krikščionys, bet ir katali
kai ir protestantai. Vadinasi, bazė ta pati — 
krikščionybė, bet platesnė. Yra dar ir kitų 
skirtumų. Gi LDP, matyti, jungia liberalus, 
kurie netilpo nacių rėmuose. Dėl savo social- 
ekonominių principų jie pasisako, kad jie yra 
priešingi gamybos priemonių suvisuomeninl- 
mui. Privačią nuosavybę ir laisvą |monininko 
iniciatyvą jie laiko sveiko ūkio pagrindu.

Be ilgesnių samprotavimų kiekvienas, kurs 
pažįsta sovietiškus metodus, gali numanyti, 
kad Berlyne triukšmingą toną duoda SĖD. 
Jos vadas yra

Wilhelm Pieck.
kurs ne taip seniai, švęsdamas savo 70 metų 
amžiaus sukaktuves, kaip „populiariausias 
tautos vadas" (be vadų vis neapseina) — taip 
jį vadina komunistų partijos laikraštis — ga
vo iš savo „tautos“ tokias dovanas: vieną kar
vę, visą traukini akmens anglies, vieną va
goną briketų, mikroskopą, žiūroną, elektrinių 
lempučių siuntini, automobili ir dar ši bei tą. 
Taigi, šitas vadas ir suka visą SĖD mašiną.

Kas gi jis yra, iš kur jis atsirado? Labai 
idomu. (Palyginkime jo biografiją su Tito gy
venimo keliu). Tai yra vokietis. Kol nebuvo 
Vokietijoje komunistų partijos, jis buvo pats 
kairusis socialdemokratas, visokių konspira
cijų. pasipriešinimų, sukilimų, pučų organi
zavimo meisteris. 1918 metais drauge su Lieb- 
knechtu ir Rosa Luxemburg įsteigia vokiečių 
komunistų partiją. Po visokių darbų ir įvykių 
atsiduria Sovietuose. Po 12 metų emigraci
jos grįžta | Vokietiją 1945 m. birželio mėn. 
kaip užgrūdytas komunistas ir rusų sovietinės 
sistemos entuziastas. Dabar Jis nori vienyti 
vokiečius SĖD skraiste.

Žinoma, SĖD, vienydama vokiečius, negali 
užmiršti, „iš ko duoną valgo“ (lietuviai gerai 
supranta šitokio posakio prasmę). Taigi, at
siranda noras ir patarnauti ir „atsidėkoti" net 

gi įsimaišant | tarpsąjunglnę politiką, nukrei
piant savo spaudos organo „Vorvvaerts“ smai
galius prieš vakarietiškus alijantus.

Taip pat nesunku suprasti, kokiam sąjun
gininkui angažuojasi SĖD.

Sovietų zonos administracija, žinoma, ne
pasilieka SĖD skolinga. SĖD partijai pasi
seka „iškovoti" iš rusų okupacinės valdžios 
„sutikimą" padaryti žemės reformą rytų zo
noje. pagerinti maistą, grąžinti apie 120.000 
vokiečių belaisvių iš Sovietų (reikia manyti, 
panašiai „apšviestų“ kaip p. Pieck), leidimą 
kviesti buvusius nacius, bet dabar jau „susi
pratusius“ | SĖD susirinkimus ir net priimti 
į narius, jei jie padaro atgailą ir išeina ati
tinkamo apmokymo kursus. Na, ir daug kitų 
didesnių ir mažesnių „laimėjimų" leidžiama 
SĖD „iškovoti“. O be to. laikas nuo laiko 
nežinia kur dingsta vienas kitas žymesnis vo
kiečių socialdemokratas

Kaip laikosi socialdemokratai? x
Žinoma, socialdemokratai sovietų zonoje — 
Berlyne yra posūniai Jų padėtis yra ypatin
gai kebli ir opi. Žinome gi, kaip bolševikai 
lengvai prikabina „socialpardaviko“ vardą ir 
padaro iš to visai ne teoretiškas, išvadas. Ir 
nepaisant to. socialdemokratai pasidarė vie- 
nybininkams (SĖD) ne tik skaudžiausioji rakš
tis. bet stačiai „veda juos iš kantrybės“.

Štai apie vidur/ rugsėjo mėn. žymus SĖD 
vadovybės narys Max Fechner paskelbė savo 
partijos spaudos organe „Neues Deutschland" 
atvirą laišką Povilui Loebe, buvusiam respu
blikinės Vokietijos Reichstago pirmininkui, 
socialdemokratui, pasipriešinusiam Vokietijos 
socialistų ir komunistų vienybei. Šiuo metu 
Loebe yra vienas iš J3erlyne išeinančio laik
raščio „Telegraf“ leidėjų. Laiškas labai ilgas. 
Po įžanginių komplimentų Loebes asmeniui 
paleisti „griausmai ir žaibai“ ant socialdemo
kratų ir ant jų spaudos. Bet ne tai svarbu. 
Svarbu tik kelios vietos, iš kurių matyti, 

kuo kaltinami socialdemokratai.
O gi štai kuo (cituoju): „Nė viena Berlyno 
partija nekovoja tokia žema ir biauria forma, 
kaip tatai daro Tavo laikraštis. Man gėda, 
kad kitų pilietinių (Buergerlichen) partijų 
spauda prieš mus iš esmės ir padoriai kovoja 
ir kad kaip tik tas laikraštis, kurs Tavo var
dą nešioja, turi svarbiausią tikslą savo lizdą 
teršti ir brolišką partiją niekinti“. Toliau la
bai verkšlendamas nusiskundžia p. Fechneris, 
kad socialdemokratai per mažai arba visai 
nevertina tų SĖD laimėjimų, kuriuos partija, 
būdama geruose santykiuose su okupacine 
(t. y., rusų) valdžia, apturėjo. Pagaliau kon
statuoja, kad SĖD per 4 mėnesius nuo išsi
skyrimo ne tik vėl nesuartėjo su socialdemo
kratais, bet vis labiau atsitolina.

Ką atsako Loebe?
Pirmučiausia jis atsikerta, kad jų keliai 

išsiskyrė nuo to laiko, kada socialdemokratų 
ir komunistų vienybė buvo prievarta įvyk
dyta neatsiklausiant pačių partijos narių. 
Tai ne suvienijimas, tai suskaldymas. Toliau 
Loebe sako, kad jis nesutinkąs su tuo, kad 
viskas, kas tik gera Berlyne atsitinka, būtų 
vien SĖD nuopelnas, kad lyg, be SĖD, niekas 
daugiau nebeegzistuoja Berlyne, kad biaurius

(Pabaiga 6 pusi.)

berge arba netoli nuo ten pasitraukusius. Vėl 
leidžiuos tolyn. Stotyse bilietai parduodami 
dar mažais tarpais, nes patys geležinkelie
čiais dar nežino, kur traukiniai eina. Mane 
baimina, kad nereiktų ilgą kelią eiti pėsčiam. 
Bet šj kartą laimė mano pusėje. Rugpiūčio 
mėnesio 4 d. aš išlipu Wolfsbergo mažoje ge
ležinkelio stotyje. Dar ankstyvas rytas. Pra
dedu ieškoti Reding 21 numerio. Numeriai 
sumaišyti, ir aš gerą valandą klaidžioju. Pa
galiau susirandu žinančius ir mane tikina, 
kad visi tebegyvena ir visi sveiki. Jaučiu, 
kaip širdis muša kelis kartus smarkiau ir 
kraujas pilasi j vaidą. Aš ir labiausiai norė
damas tuo tikėti, vis galvoju, kad gal tai ne
teisybė ir. neįsivaizduojamai bijau kitokių ži
nių sulaukti. Priartėju prie vienaaukščio na
mo. Girdžiu vaikus žaidžiant. Sustoju ir klau
saus. Aiškiai kalba lietuviškai Neabejotina, 
kad tai manieji. Prieinu prie vartelių ir ma
tau savo sūnų, nematytą jau pusantrų metų. 
Sušunku — Kęstuti! Sis sužiūri į mane, aky
se pasirodo ašaros, bet neištaria nė žodžio. 
Juk jam tik šeštieji metai ir jis jau daug ką 
užmiršęs. Iš kambario išbėga miela žmona, 
uošvienė, teta. Mes kieme stovim vieni prieš 
kitus, braukiam ašaras. Pakėlęs ant rankų 
pabučiuoju antruosius metus bebaigiančią du
krelę. Jai sugrįžęs tėtis tai tikrai didelė nau
jiena, nes ji tokio tikrai neatsimena ir nepa
žįsta. Teiraujuos, kur uošvis. Pasirodo, jis ir 
toliau dirba už visus, kad visi galėtų gyventi 
ir būtų sotūs. Bematant ir jis atsiranda. Mes 
taip pat neišsilaikom nesijaudinę. Jam grį
žus aš jaučiu, kad vėl susirinkom visi, kurie 
tik šiuo metu susirinkti' begalėjom.. Aš jau
čiu, kaip didelis nervų įsitempimas praeina, 
kai ateina didelė ramuma. Jie kalba apie sa
vo vargus ir rūpesčius, apie baimę iškęstą dėl 
mano likimo. O aš pasakoju savuosius per
gyvenimus. Atsiranda dar vienas kitas lietu
sią. Jų čia tiek nedaug, bet visi laikosi krū

vos. Su visais daug ir naujos kalbos. Min
tyse dėkoju likimui, kad visus suradau svei
kus, nuo nelaimių ir vargų užsigrūdinusius, 
begaliniai savo krašto pasiilgusius.

Vis, kur žiūrėjęs, kur nežiūrėjęs, stebiu 
vaikus. Jie jau dideli. Man tikrai graudu, 
kad ir jie be tėvynės, bet džiaugiuos ir dė
koju. kad jie sotūs ir aprengti. Sekmadienį 
aplankom netoli apsigyvenusius gerus kaimy
nus iš Lietuvos gerųjų dienų. Ir vėl daug 
griaudžių akimirkų, vėl daug pasakojimų. 
Bet tie pasakojimai mus riša dar tvirtesniais 
ryšiais. Mes visi degame noru grįžti | savo

Gyvenimo montažas
_______________Vyt. Alantas ________________

Tai buvo Vilniuje.
Sekretoriaus padėjėjas Petras Martišius 

sugržįo įš įstaigos gerai nusiteikęs. Nusime
tęs apsiaustą prieškambaryje, jis švilpiniuo
damas įėjo į savo dirbamąjį kambarį, nubloš
kė portfelį ant stalo ir, iš anksto gardžiuoda
masis skaniais pietumis, nuėjo į valgomąjį. 
Martišius buvo nustatęs griežtą tvarką: jam 
parėjus, pietūs turėdavo jo laukti ant stalo. 
Jo žmona iš paskutiniųjų stengėsi tos tvar
kos laikytis. Bet šį kartą, nors stalas Jau buvo 
padengtas, tačiau sriuba ant jo dar negaravo. 
Martišius labai nustebo. Iš virtuvės tuojau 
pasigirdo besiteisinąs žmonos balsas:

— Dovanok, Petreli, truputį pavėlavau: 
reikėjo ilgai eilėje stovėti... Paskaityk laik
raštį, aš tuojau ...

Martišiaus nuotaika staiga pablogėjo. Ka
žin kodėl jį ypatingai užgavo žmonos patari
mas paskaityti laikraštį.

— Dirbk, dirbk per dieną, o parėjęs namo, 
vietoje pietų, gauni iš žmonelės gražių patari

kraštą, išvalius karo griuvėsius ir gaisrų pe
lenus, pradėti naują gyvenimą. Bet kada mes 
sulauksime tą linksmą žinią? Kada ten mū
sų žmogus bus vėl savų namų šeimininkas? 
O tada daug kas iš mūsų negalės sulaukti nė 
pirmojo, už kelių valandų ateinančio trau
kinio ir išeis pėsčias! Išeis atgal į Lietuvą, 
kur mūsų visų gyvenimo prasmė ir ateitis. 
Išvargtos dienos ir atkentėtas skausmas mus 
palydės tėvų keliais. Tik ten mes galėsime 
tvirtai atsiremti į savo žemę ir pražydėti 
naujų pavasarių žiedais.

(Pabaiga)

Žmonos švelnumas jį erzino. Jis atkirto 
kietai:

— Atrado pasiteisinimą: sunkūs laikai! 
Laikai, žinoma, sunkūs, bet valgyti, ačiū Die
vui, mes dar turime pakankamai, tik reikia 
laiku pagaminti. Jei šiandie karas, tai ne
reiškia. kad reikia pietus vėluoti. Apsileidi
mas, daugiau nieko. Kaip tik priešingai, juo 
sunkesni laikai, juo labiau reikia žiūrėti tvar
kos. Aš ir taip pakankamai prisinervinu įstai
goje. o kai dar reikia ir namie nervintis, tai 
visai pasiusti galima. Šeima man turi būti 
prieglobstis nuo karo audrų, namie aš noriu 
pasilsėti, o ne alkanas laikraščius skaitytu 
Ilgiau laukti aš nelinkęs: kai išsivirsi, galėsi 
viena valgyti, aš einu į restoraną.

Martišius trenkė durimis ir išėjo; ponia 
Martišienė apsiašarojusi grįžo į virtuvę.

2
— Ko žiopsai, stulbi, kask! — suspiegė 

rudmarškiųis Martišiui, kuris, pasirėmęs kas-, 
tuvo, norėjo truputį pasilsėti. — Jūsų, lietu
vių, abteiliungas kapstosi kaip vištos vietoje, 
o, žiūrėk, kiek iškasė jūsų kaimynai, vokie
čiai! — Skerėčiojosi ant apkaso prižiūrėtojas, 
partijos narys Hinzas.

Martišius vėl ėmė kasti.
Rytprūsiuose jis jau kasė apkasus trečia 

savaitė. Jį su žmona pagavo pasienio sargy
biniai ant sienos bebėgant iš Lietuvos. Rud- 
marškinių vyresnysis, kuriam jie buvo prista
tyti, pareiškė, kad jiems teksią didelė garbė 
pasidarbuoti trečiojo reicho ir naujosios Eu
ropos ateičiai bei gerovei. Jis, Martišius, tu
rėsiąs kasti apkasus, o ji, Martišienė, turė
sianti virti vyrams valgį bendroje virtuvėje 
ir skalbti rudmarškinių baltinius. Su bendru 
priešu reikią kovoti iki galutinės pergalės vi
somis priemonėmis. Kas vengsiąs darbo arba 
bandysiąs bėgti, tas būsiąs laikomas išdaviku 
ir vietoje nušaunamas.

Tokių kalbų Martišius okupacijos metu 
•buvo daug girdėjęs, ir rudmarškinio žodžiai

mų laikraštį paskaityti. Eilėje reikėjo stovėti! 
Reikėjo anksčiau atsistoti ir nebūtų reikėję 
taip ilgai stovėti, — atsakė jis susierzinęs.

— Aš gi tuojau...
— Ką reiškia tuojau: už penkių minučių, 

pusę valandos, už valandos?
— Jei taip nori valgyti, užkąsk ką nors: 

bufete yra...
Po to patarimo Martišiaus nuotaika galu

tinai sugedo.
— Prašau čia man be patarimų, — šūk

telėjo jis — aš ne mažas vaikas, ir pats žinau 
kas daryti. Štai tau ir šeimyninio gyvenimo 
laimė! Žmona, užuot laiku išvirusi pietus, 
vaišina savo vyrą išmintingais patarimais. 
Bent reikėjo paskambinti: būčiau nuėjęs į 
restoraną pavalgyti.

—. Ko tu dabar širsti, Petreli, Juk žinai, 
kad dabar sunkūs laikai, — pasirodė ant val
gomojo slenksčio ponia Martišienė išraudusiu 
veidu, prisijuosusi baltu priekysčiu.

3
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Ar reikia sakyti teisybę 
apie vokiečius?

JuL Sakelė. — Lietuvių tauta turėjo, turi 
ir ateityje neišvengiamai turės santykių su 
vokiečiais. Tatai dėl netarpiškos kaimynys
tės su vokiečiais ir Jų valstybe, šiuo laiku 
mūsų išvietintųjų lietuvių santykiai su vo
kiečiais yra ypatingi — specialūs. Vokiečiai 
t mus, kaip ir t visus DP, žiūri kaip į savo 
„skriaudėjus“, minimum „apvalgytojus“. To
dėl, kur tik gali, stengiasi apšmeižti, jei tik 
gali padaryti materialinės žalos. Žinoma, 
išimtys yra. O galutinis ir „gražiausias“ vo
kiečių „idealas“ — atsikratyti nuo mūsų vi
sai. Mes gi iš savo pusės žiūrime kaip tik 
priešingai. Per vokiečių kaltę mes čia atsira
dome. Vienus jie čia jėga atvežė. Kitus kan
kino savo kacetuose. Trečius privertė stoti 
| Wehrmachtą. O pagaliau visi tie, kurie at
sidūrė čia bėgdami nuo fronto ir okupacijos 
— per kieno kaltę Jie čia yra? Kas pradėjo 
karą? Kas davė progos ir sąlygas okupan
tams brautis j mūsų kraštą? Vokiečiai.

Taigi, dėl mūsų buvimo Vokietijoje mūsų 
ir vokiečių pažiūros ne tik skiriasi, bet yra 
griežtai priešingos. Jeigu ne alijantų okupa
cija. tai niekas ir neabejoja, kad mes tučtuo
jau susilaūktume tokios pat padėties, kokioje 
mes buvome čia prie nacių. Visi mes žinome, 
kad jei ir ne iš blogos valios, bet palyginti, 
nemažas lietuvių skaičius per dabar tebevyk
stantį „skriningą“ metamas į naciškų vokie
čių glėbį. Kas tųjų lietuvių laukia, aiškinti 
nereikia. Atrodo, kad tai jokiu būdu nėra su
derinta su buvusia ir dabar tebesančia alian- 
tų politika kovoti su naciais ir jų liekanomis. 
Kaip ten bebūtų, bet mus likimas žiauriai 
riša su vokiečiais ir, žinoma, ateityje ne
nustos rišti. Dėl to mums yra būtina ne tik 
pačius vokiečius pažinti, bet nuolat ir visai 
tiksliai pažinti tų vokiečių politinę ir ekono
minę būklę, jų nuotaikas, jų viešus ir slaptus 
siekimus. Tatai reikalinga ne tik dabarčiai 
(mūsų gyvenimui Vokietijoje), bet ir ateičiai.

Kodėl gi dabarčiai ir ateičiai? Dabarčiai 
todėl, kad mes matome, jog vokiečiai bent 
ūkiniu atžvilgiu įgauna vis daugiau svorio ir 
savarankiškumo. Gal jau nebetolimas tas me
tas, kada teks su vokiečiais drauge dirbti. 
Reikia būti realistais. Išemigruoti bent per 
1-2 metus nesuspėsime Ir negalėsime. UNRRA 
greit baigs savo dienas. Jau ir šiandien dėl 
žinomų priežasčių nemaža lietuvių atiduoda
ma į vokiečių rankas (likimo ironijai). Jeigu 
po UNRRA-os ir bus dar kokia šelpimo or
ganizacija, tai vėl gi klausimas, ką ir kaip jl 
šelpsi Tiesa, yra projektas dėl kompaktinės 
lietuvių emigracijos ar patalpinimo čia pat 
Europoje (Saaro ir kt. srityje). Bet tai tik 
projektas, kaip ir daugelis kitų neįvykdytų 
projektų. Laikas eina ir niekas nelaukia. 
Taigi ir dėl dabarties reikia pažinti vokiečių 
gyvenimą. Tas jų pažinimas labai reikalin
gas ir ateičiai. Dėl tų priežasčių man atrodo, 
labai svarbu, mums viens kitą gerai pažinti 
ir jokiu būdu nevengti viens kitam tiesesnį 

’(ne piktą) žodį pasakyti, nes tik tuo būdu 
galima su vokiečiais sueiti į normalius san
tykius. Žinoma, yra labai daug įdomių klau
simų, kuriais su vokiečiais reikėtų pasikal
bėti. Bet pati svarbiausioji tema tai:

visi gerai ir sočiai valgo, tik vieni 
vokiečiai badauja.

Šitą temą vokiečiai labai mėgsta, tokiais sa
vo tvirtinimais jie didžiuojasi ir už tai kalti
na, žinoma, ne save, bet visą pasaulį ir kuone 
pirmoje eilėje išvietintus asmenis (mat, kitus 
per garsiai kaltinti dar prisibijo). Į tai ga
lima būtų vokiečiams patarti visų pirma su
sidomėti, kaip valgo dabar lenkai, lietuviai, 
latviai, estai, vengrai, rumunai ir kt. tautos 
jų tėvynėse. Toliau, atsiminti, kad per karą 
vokiečių užimtuose kraštuose ne tik vokiečių 

jo nei nustebino nei nugąsdino. Kad Jam rei
kės kasti, tiek to, — bent tuo tarpu gal kitos 
išeities ir nėra, — bet kad jo žmona skalbtų 
nešvarius rudmarškinių baltinius, ne, to ne
bus. Vien nuo tos minties buvęs sekretoriaus 
padėjėjas pasišiaušė visomis keturiomis. Nė 
kiek nesvyruodamas, Jis nusimovė nuo piršto 
auksinį žiedą ir pakišo rudmarškiniui. Nau 
josios Europos kūrėjas iš karto kažin kaip 
begėdiškai sušvelnėjo ir be ilgesnių kalbų su
tiko ponią Martišienę nuo darbo atleisti ir net 
Išrašė leidimą važiuoti toliau į Vokietijos gi
lumą. Martišiaus bet gi paleisti nesutiko, o 
kito auksinio žiedo jis riebeturėjo.

Žmona išvažiavo, jis pasiliko. Ji verkė, ji 
prašėsi paliekamą jei reikės, ji noriria mirti 
kartu su juo... Tos akimirkos jis neužmirš. 
Kur ji išvažiavo, jis nežinojo.

Po darbo, kuris tęsdavosi nuo ankstyvo 
ryto iki vėlaus vakaro, apkasų kasėjus pri
žiūrėtojai suvarydavo į tuščią ūkininko dar
žinę. Jie čia turėdavo gulėti ant užsilikusių 
pernykščių šiaudų. Martišius neturėjo nei ko 
pasikloti nei kuo užsikloti. O oras ėjo rude
niop. Lyjant apkasų kasėjams tekdavo klam
poti po patižusį molį. Sugrįžus iš darbo, ne
būdavo nei kur išsidžiovinti drabužių nei kuo 
persirengti. Išbėgdamas Martišius užsivilko 
geriausiu švarku. Su juo jis knisosi po apka
sus, su juo reikėjo trintis ir po apipuvusius, 
drėgnus šiaudus. Po trijų savaičių jo elegan
tiškas kostiumas nubluko ir apiplyšo. Iš sa- 

valdininkai, bet Ir vietiniai vokiečiai turėjo 
atskiras, daug geresnes „vokiškas“ korteles, 
kad jie turėjo savo atskiras krautuves, kur 
buvo pilna visokių to krašto gėrybių, bet kur 
„čiabuviams“ buvo draudžiama užeiti. Pa
galiau, vokiečiai turėtų prisiminti, kaip Jie 
per karą buvo patenkinti, kai Jiems masiniai 
buvo gabenami maisto produktai iš okupuotų 
kraštų. Gi Jei pažiūrėsime, ką gi konkrečiai 
dabar vokiečiai valgo, tai bado tikrai čia ne
rasime. Visų pirma turime atsiminti, kad vo
kiečiai ir gerais taikos laikais mėgdavo gan 
kukliai valgyti (dideli pilvai ne nuo maisto, 
bet nuo alaus pertekliaus). Apskritai, vokie
čiai savo virtuvę yra taip ištobulinę, kad iš 
labai mažų niekų padaro visai pakenčiamus 
dalykus. Be to, maistu papildomai apsirūpi
na per „tauschhandelį“ — tai nėra Jokia pas
laptis. Juodoji rinka, nors ir griežtokai drau
džiama, bet funkcionuoja dar vis neblogai. 
O reichsmarkių vokiečiai turi gana. Daugelis

Amerika ruošiasi
Šalia gražių kalbų apie taiką ir neva nuo

širdžių diplomatų pastangų rasti bendrą kal
bą painiuose pokario klausimuose, mes spau
dos skiltyse dažnai užtinkame tokių žinių, 
kurios su tikru taikos organizavimu nieko 
bendra neturi. Naujų ginklų bandymai, ma
nevrai, Jūrų laivyno „draugiški vizitai“, na, 
ir kariuomenės štabų viršininkų kelionės — 
tai tik keli ryškesni karinės diplomatijos pa
vyzdžiai. Užsienio spaudoje mes randame to
kių straipsnių, kurie dar labiau patvirtina 
mūsų spėliojimus ir seno romėnų posakio „si 
vis pacem, parra bellum" tikrumą.

Štai šveicarų laikr. „Die Weltwoche“ spe
cialus Vašingtono korespondentas duoda pil
ną karinio JAV pasiruošimo vaizdą, kuris 
perdėm yra persunktas tokiais fantastiniais, 
tačiau neabejotinais daviniais, jog skaityto
jas gali manyti, kad čia turima reikalo su ei
liniu Wellso romanu.

Apie karą, rašoma ten, JAV visi kalba. 
Kai neseniai biržose smarkiai krito vertybių 
kursas, visus apėmė trečiojo karo baimė. Kai 
JAV laikraščiuose praskambėjo „ultimatumo“ 
(Jugoslavijai) žodis, tūkstančiai skubiai nu
traukė atostogas ir grįžo į Niujorką ir jie la
bai apsidžiaugė, kai sužinojo, kad čia būta 
tik „bandomojo aliarmo". Visi laikraščiai 
puolė Jugoslaviją ir kai Vašingtone buvo su
stabdytos UNRRA siuntos — minios suruošė 
džiaugsmo manifestacijas.

JAV įsisiūbavusios ir šiandien ruošiasi 
trečiojo karo eventualumui. Nusiginklavimo 
planai, nors dar oficialiai galioja, bet aiškiai 
kalbama apie jų reviziją. Buvo numatyta, 
kad 42 divizija iš Austrijos ir 88 div. iš Ita
lijos iki š. m. galo bus atitrauktos, o Vokieti
joj okupaciniai daliniai sumažinti iki 200.000 
karių, gi Japonijoj iki 100.000 — šiandien yra 
„vieša paslaptis" apie padidinimą, o ne apie 
atitraukimą. Lėktuvų fabrikai vėl atidaro du
ris. Ateinantieji rinkimai ir naujasis kongre
sas atsidurs naujos ginklavimosi programos 
ženkle. Laikraščio „United States News" lei
dėjas ir redaktorius David Lawrence metė 
šūkį „Mobilizuokimės“. „Mes tikimės — rašo 
jis — kad karo išvengti galima ir tam geriau
sias kelias vėl mobilizuoti visas ginkluotas 
pajėgas. Tai brangiai apseis, bet pigiau, negu 
trečiasis pasaulinis karas.“ O Jam atsakymą 
davė civilinės produkcijos šefas John D. 
Small: „Mūsų karo metu patyrimas kad visą 
karo pramonę galima sumobilizuoti per 24 va
landas ir dabar galioja, Jeigu tai bus reika
linga." Vienuolika su puse milijardų dolerių, 

vokiečių turi neblogų ir giminystės ryšių su 
.kaimu — iš ten taip pat pasipildo produktai 
O gi praktiškai pžiūrėkite gatvėse, ar daug 
pamatysite paliegėlių, liguistų žmonių ar 
išmaldos prašančiųjų? Teko daug miestų ap- 
važinėti — gavau priešingą įspūdį. Gerai nu
siteikę, Šoka, sportuoja Ir šneka

„greit bus kitaip".
Va šita vokiška tema „greit bus kitaip" labai 
įdomi. Yra vokiečių, kurie galvoja, kad tas 
„kitaip“ iš dangaus nukris, jiems patiems nė 
pirštu nepajudinus. Kaip gi Jie tatai įsivaiz
duoja? Nagi visai paprastai. Vakarai su ry
tais kariaus, o vokiečiai stovės ir žiūrės. Gi 
karui pasibaigus gims stipri Vokietija. Kad 
vakarus „pagąsdintų“, nemažas vokiečių kie
kis pradeda labai „simpatiškai“ atsiliepti apie 
rytus. Čia nieko naujo. Ir Hitleris labai mė
go gąsdinti Europa bolševikais, o kas iš to 
pasidarė? Tad ir atrodo, kad vokiečiai ba- 
zuodami savo ateitį gąsdinimais, visada su
klysta. Tenka patiems nusigąsti, bet esti per 
vėlu.

Aplamai paėmus, vokiečių nuotaikos ir 
dabartiniai siekimai labai įdomūs ir įsidėmė
tini. Daugiau apie tai teks kita proga pa
kalbėti

tai yra daugiau nei vienas ketvirtadalis viso 
JAV biudžeto, paskirta karo ir jūrų ministe
rijoms. įvedama visuotinė karo prievolė, nu
matomi dldižiuliai Pacifike, Saurės Atlante ir 
Alaskoje manevrai. Vis naujos sumos skiria
mos ginklų patobulinimui. Dar 1940 m. ato
mo energijos tyrinėtojas dr. Leo Szilard eks
perimentams prašė 2.000 dolerių kredito, gi 
tik šiais metais atomo energijos tyrinėjimui 
išleista 730.000.000 dolerių. Iš tos sumos 
375.000.000 dolerių paskirta laboratorijoms, 
o likusieji raketinių lėktuvų, bakterinių bom
bų, radaro, televizijos aparatų statybai ir ga
minimui. Taip pat tokių fantastinių ginklų, 
kaip svetimos teritorijos sušaldymas, kosmi
nių spindulių panaudojimas ir karinių bazių 
įrengimas mėnulyje. Šio karo metu gimė 
antroji technikos revoliucija ir jos padarinius 
mes jusime netolimoje ateityje.

Štai žemės ūkio mašinų laboratorijose jau 
pasiekta, jog su pagalba tam tikros „elektri
nės akies“ galima nuo medžių skinti vaisius

vlmi pasitikinčio ir prašmatnaus valdininko 
beliko apšepęs, sunykęs nė kuo iš kitų nebe- 
siskiriąs apkasų kasėjas.

Visus juos vargino besiartinančio fronto 
baimė, oro pavojai kamavo juos dieną ir nak
tį, bet nežinojimas kur jo žmona, ar neatsitiko 
ja' kas bloga, Martišių labiausiai kankino. 
Jis pats stebėjosi, kad žmona tiek daug reiš
kia jo gyvenime. Po sunkios darbo dienos, iš 
nuovargio ir nusiminimo perkritęs ant pod- 
-vėgnių šiaudų, jis svajodavo, kaip būtų gera 
dabar ją matyti, girdėti jos draugišką, šilta 
žodį, patirti jos švelnų glamonėjimą! Koks 
jis buvo kvailas, koks jis buvo idiotas, kad 
taip neteisingai ir žiauriai su ja elgėsi! Kur 
buvo 4o protas, kad jis nematė jos geros ir 
myliničos širdies, jos atsidavimo jam? Juk ji 
tik jam gyveno, o kuo jis jai atsilygino? Blo
gos .nuotaikos priepuoliais, amžinais priekaiš
tais, visokiais ją žeminančiais reikalavimais. 
Dabar žmona atrodė jam labai gera ir graži. 
Šeimyninis gyvenimas, kurio jis pirma ne
brangino ir nevertino, dabar jam atrodė kaip 
tolima, netekta palaimos šalis.

— Kodėl aš pirma to nepastebėjau? — 
klausė save stebėdamasis Martišius ir nerado 
atsakymo. — Kad tik Dievas duotų išsprukti 
iš to pragaro, viskas virstų kitaip, — dūsavo 
jis. — Aš būsiu jai visada geras, pikto žodžio 
nebepasakysiu. Dieve, tik padėk man iš to 
pragaro pasprukti ir ją susirasti...

(Bus daugiau) 

ir juos pagal rūšį ir dydį supakuoti į dėžes. 
Naujas elektrinis mikroskopas, padidinąs 
50.000 kartų, atidaro naują pasaulį, su dar 
iki šiol nežinomomis mikrobangomis ir elek
triniais spinduliais. Prieš keletą savaičių daug 
naujo tipo bombonešių B 17, bandymo tikslais, 
skrido iŠ Havajų į Kaliforniją. Prieš dvejis 
metus pilotas turėdavo pakilęs iššokti para
šiutu. gi šiandien tie naujo tipo bombonešiai, 
valdomi radijo pagalba, gali į nurodytą tai
kinį numesti efektyvų bombų skaičių. Ypa
tingai yra tobulinami raketiniai lėktuvai, prie 
kurių dirba vokiečių mokslininkai, pakliuvę 
amerikiečiams J belaisvę. White Sand prie 
New Meksiko yra įrengti specialūs fabrikai. 
Iš 138 vokiečių patentų daugiau kaip pusė 
pritaikoma praktiškai „V 3“, kurį vokiečiai 
negalėjo pagaminti ir kuris būtų skiriamas 
JAV bombardavimui dabar pagamintas New 
Meksikoj. Skridimo aukštis 200 kilometrų, o 
tolis 4500 km. „Massachussets Institute af 
Technology“ direktorius pareiškė, kad jeigu 
gaus reikiamų kreditų, jis yra pasiruošęs per 
dvejis metus pagaminti raketinį lėktuvą J 
mėnulį, o „Reserch Laboratores“ direktorius 
R. A. Hutcheson statybos laikotarpį yra su
trumpinęs iki 8 mėnesių.

Taip pat yra ruošiamasi biologiniam karui 
Dar 1941 m. amerikiečių mokslininkai biolo
ginio karo idėją laikė fantastine ir neįvyk
doma, bet kai amerikiečių žinių tarnybos pra
nešimai susekė vokiečių pasiruošimus biolo
giniam karui, 1942 m. buvo sudarytas moksli
ninkų komitetas, vad. „War Resarch Servi
ce", kurio veikla buvo laikoma tokioj pat 
paslapty, kaip ir atomo energijos tyrinėjimai 
Per 12 mėnesių Maryland valstybėje išaugo 
Mississippi, Utah ir Indiana laboratorijos ir 
fabrikai, kuriuose dirbo 4000 mokslininkų ir 
laborantų. Laimingu atveju, šio darbo rezul
tatai nebuvo bandomi, kaip atomo bomba ant 
Hirošimos miesto. Iš šios srities laikraščio 
„Science“ sužinome apie baisius biocheminių 
bakterijų ir ginklus ir kaip McEbroy ir Ek
lund rašo, kad Toxino viena uncija (28 gra
mai) gali nunuodyti 180.000.000 žmonių, o 
2-4-D — sušaldyti ištisus žemės plotus. Re
miantis tais išradimais, Jungtinių Am Vals
tybių kongreso narys Albert Thomas sako, 
kad jūrų laivynas turįs dar baisesnių ginklų 
negu atomo bomba.

Tas viskas atrodo fanatiška ir neįtikėtina, 
tačiau tų baisių ginklų išradimas supranta
mai visiems kelia baimės dėl ateities. H. 2.
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DARDANELAI
Dardanelai seniau buvo vadinami Heles- 

pontu. Sis sąsiauris Jungia Egėjaus ir Mar
muro Jūras. Jo ilgis 65 km ir siauriausioje 
vietoje turi 1,9 km pločio, priklauso Turkijos 
teritorinei nuosavybei. Be Dardanelų sąsiau
rio Juodųjų jūrų valstybės — Turkija, Ru
sija, Rumunija ir Bulgarija — neturi kito 
išėjimo į Viduržemio jūrą. Todėl Jau 1841 m. 
buvo sudaryta pirmoji Dardanelų sutartis, 
pagal kurią minėtų valstybių nekariškiems 
laivams buvo leidžiama plaukioti sąsiauriu. 
Pati sąsiaurio kontrolė priklausė Turkijai.

Si sutartis (1841) buvo pirmasis signalas 
Turkijai dėl Dardanelų ateities, nes jau tada 
ganėtinai paaiškėjo svetimųjų pretenzijos į 
sąsiaurį. Todėl Turkija pasistengė sąsiaurį 
tinkamai militarizuoti. Tam tikslui prie išė
jimo į Egėjaus jūrą, europinėje pusėje, pasta
tė Seddil-Bahr ir Azijos pusėje — Kum-Ka- 
lessl tvirtoves. Be to, abiejose sąsiaurio pu
sėse, 7 km į šiaurę nuo Kali Sultani, pada
ryti pakrančių artilerijos įtvirtinimai. Pirmo
jo pasaulinio karo pradžioje Šie (tvirtinimai 
dar labiau praplėsti, pravedant visą eilę nau
jų pakrančių artilerijos įtvirtinimų. Tuo bū
du Dardanelai tapo sunkiai įkandamu rie
šutu.

Pirmojo pasaulinio karo metu buvo siekia
ma sudaryti turkų-vokiečių karinę sutartį, į 
kurią buvo linkusios abi šalys. Tatai galėjo 
reikšti sąjungininkų pralaimėjimą Balkanuo
se. Kad to nesviktų, Turkija turėjo būti nuo 
Europos atskirta. Tuo tikslu 1915 m. kovo 
18 d. jungtinis anglų ir prancūzų karo laivy
nas pradėjo veržtis į sąsiaurį ir tik balandžio

25 d. Jiems pasisekė išlipti Galipolyje. 1916 m. 
sąjungininkai iš Dardanelų pasitraukė. 1923 
m. Lozanos taikos sutartimi Dardanelai buvo 
demilitarizuoti ir tokioje padėtyje pasiliko il
gesnį laiką.

1936 m. vėl iškilo Dardanelų sutarties re
vizijos klausimas. Tada buvo sudaryta nauja 
— Montreux Dardanelų sutartis, pagal kurią 
sąsiauriu galėjo plaukioti tų valstybių preky
bos laivai, kurių sienos prieina prie Juodųjų 
jūrų. Tos valstybės yra: Turkija, Sov. Są
junga, Rumunija ir Bulgarija. Taikos metu 
šių keturių valstybių karo laivai galėjo plau
kioti sąsiauriu, atsižvelgiant į laivų skaičių ir 
klasę, karo metu — tik gavus Turkijos sutiki
mą, kad tuo būdu būtų apsaugotas Jos neu
tralumas. Kitų valstybių karo laivai galėjo 
sąsiauriu praplaukti tik gavę iš Turkijos lei
dimą.

Sov. Sąjunga, būdama viena antrojo pa
saulinio karo laimėtojų valstybių, panoro 
daugiau teisių gauti Dardaneluose. Todėl 
Potsdamo konferencijoje (1945) visu aštrumu 
kėlė Dardanelų klausimą. Suprantama, kad 
be tiesioginių derybų su Turkija šis klausi
mas negalėjo būti sprendžiamas. Tad ta pro
ga JAV pareiškė tik savo principinę nuomo
nę, kad Dardanelais galėtų plaukioti visų 
valstybių prekybos laivai (sovietai jau tą tei
sę turi). Todėl jie, pasinaudodami bendros 
JAV nuomonės Dardanelų klausimu pareiški
mo analogija, savo siekius į Artimuosius Ry
tus ir Pietryčius veda Dardanelų pretekstu. 
O kas iš tikrųjų už jų slepiasi — pamatysime 
vėliau. St. Gečas

Vienas iš daugelio tarptautinio įtempimo ir dažnų nesusipratimų židinių. Čia ir Dar
danelai, dėl kurių vyksta nuolatinė notų kova, ir šiaurinis Graikijos pasienis, čia ir Ju
goslavija, kuri įvairiais netaktais erzina amerikiečių tautą.

Juodosios strėlės parodo vietas, kuriose kaimynai užpuldinėja graikus, o baltosios 
kur Graikija neva kelianti nerimą.
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h mwircis GvitiiNASM
KULTŪRINĖ LIETUVA

Savų kultūrinių vertybių pasiilgimas. Politinės ir kultūrinės perspektyvos. Svetimos įta- 
Lietuvių architektūra.
Lietuvos politinę santvarką. Dažnokai girdi
me raginimus Ištrėmime pasimokyti demo
kratinio valdymosi meno, ar tai pusižiūrint į 
svetimus pavyzdžius, ar tai tvarkant demo
kratiniais pagrindais tremtinių bendruomenės 
reikalus. Be abejo, jei mes norime valdytis 
demokratiškai, mes turime tam rimtai ruoštis 
ne tik stebint svetimus pavyzdžius, bet ir teo
retiškai studijuojant Vakarų demokratijos 
problemas.

Bet politinė, ekonominė, socialinė Lietuva 
dar ne viskas: yra dar kultūrinė Lietuva, apie 
kurią tačiau mūsų spauda neužsimena. Kul
tūrinės problemos savaime neišsispręs. De
mokratinė santvarka negali egzistuoti be par
tijų. Ypač mes, lietuviai, mėgstame partijas. 
Kiekviena partija susidaro sau programą, kur 
vienaip ar kitaip sprendžiami ir kultūros rei
kalai. Bet ar visos partijos kultūrines proble
mas vienodai supranta ir sprendžia? Gali at
sitikti taip, kad kiek bus partijų, tiek bus 
kultūrinės politikos koncepcijų ir metodų jai 
vykdyti.

Bet į šį klausimą mes čia nesigilinsime. 
Tik. man rodos, kalbant apie būsimą politi
nę. ekonominę ir socialinę Lietuvą, negalima 
pamiršti ir kultūrinės Lietuvos. Tautinės kul
tūros problemų sprendimas bus sunkesnis už 
politinių, nes politinės santvarkos formą mes 
importuojame iš svetur ir tik pritaikome ją, 
kaip anas politikas išsireiškė, mūsų psicho
loginiams polinkiams ir konkrečiams krašto 
reikalavimams, tuo tarpu, ruošiantis Lietuvos 
kultūriniam atstatymui mes jokių modelių iš 
kitur neįsivešime, o turėsime ieškoti atsparos 
taškų savo pačių kultūrinėse tradicijose ir 
mūsų tautos dvasioje.

Kultūrinės vertybės vienoje tautoje nepa
silieka. Juo kurios tautos kultūra yra aukš
tesnė, juo jos spinduliavimas yrą platesnis. 
Pavyzdžiui, XIII amžius, galima sakyti, Eu
ropoje buvo prancūzų kultūros amžius. Kul
tūrinis spinduliavimas yra susijęs ir su poli
tine tautos galybe. Ir šiandie daug kas mano, 
kad ateinantis amžius būsiąs amerikonlzmo 
amžius. Vadinasi, viso pasaulio tautos dau
giau ar mažiau turės patirti ne tik JAV poli
tinės galybės, bet ir kultūros įtaką. Nors, kal
bant apie Europą reikia pastebėti, kad iš kitų

kos ir savi pagrindai
— Ak, kaip aš pasiilgau lietuviško teatro! 

— sušuko mano pažįstamas, sustodamas ties 
vok. afišomis nuklijuota siena. — Lietuvoje aš 
eidavau kas savaitę į teatrą. Žinoma, kas be 
to, dažnokai mes tą teatrą ir papešiodavome ir 
reikalaudavome kažin ko geresnio, bet vis 
dėlto jį lankydavome ir daug malonių valan
dėlių praleisdavome.

Taigi, Ištrėmime mes ypatingai skaudžiai 
pajutome savų kultūrinių vertybių alkį ir, be 
abejo, išmokome jas branginti. Gal niekados 
mums nebuvo taip aišku, kaip šiandien, kad 
tauta gyvena ne tik bekonais, sviestu ir kiau
šiniais, bet ir kultūros žodžiu ir kad maža 
tauta gali sau išsikovoti garbingą, nepakei
čiamą vietą kitų tautų tarpe ne atominės 
bombos laimėjimais, bet tik savo tautinės kul
tūros kūryba.

— Lietuva bus demokratiška, tik demo
kratiška, — pareiškė man vienas politikas. — 
Visas žemės rutulys bus demokratiškas. Ži
noma, demokratija Lietuvoje turės būti pri
derinta prie mūsų tautos psichologinių po
linkių bei konkrečių mūsų krašto reikalavi
mų. Visos pasaulio tautos plauks į demokra
tijos skelbiamos laisvės uostus tik, žinoma, 
kiekviena tauta plauks su savo tautine vė
liava ... t

— O kaip bus su mūsų tautine kultūra? — 
aš paklausiau.
/ Tas klausimas politikui buvo netikėtas, bet 
jis greit susigriebė ir atsakė:

— Demokratija tautinei kultūrai neprieš
tarauja. Demokratinėje santvarkoje kultūri
niai klausimai savaime turės išsispręsti...

Prieštarauti, žinoma, neprieštarauja, bet 
jei politikas būtų labiau įsigilinęs į tautinės 
kultūros problemas, greičiausiai jis man to
kio atsakymo nebūtų davęs.

Sekdami tremtinę spaudą, mes rasime ne
maža straipsnių, kur kalbama apie būsimą

Įspūdžiai 
meno parodoje

Rugsėjo 24 d. Tueblngene prasidėjo vadi
namoji „baltų dailininkų tapybos paroda“, 
kuri užtruks iki spalių 25 d. Joje dalyvauja 
J. Mackevičius, išstatęs net 150 paveikslų, Br. 
Murinas 16 paveikslų, T. Petraitis — 14, M. 
Markulis — 4 ir E. Kulvietis 5 paveikslus. Be 
jų, savo paveikslų Išstatė H. Nurmetas (estas), 
Goedhardas (olandas) ir N. Wurdack (neaiš
kios tautybės). Štai ir visi parodoje dalyvaują 
„baltai dailininkai“, jei nelaikyti „baltu dai
lininku" M. Nasvyčio, kuris išstatė keletą 
gimnazistiškų portretų.

Aš čia nevertinsiu tos parodos nei tapy
biniu, nei kompoziciniu, nei kitais požiūriais, 
o tik noriu pasakyti keletą žodžių dėl temati
kos. Visą prodos tematiką galima nusakyti 
keliais žodžiais: gamta, naturmortai ir vienas 
kitas portretas. Žiūrovas, dairydamsis po pa
rodą, stebisi ir galvoja: yra gražių peizažų, 
matai neblogų naturmortų, bet argi tai jau 
visos problemos, kurios domina ir įkvėpia 
dailininką ištrėmime? Jokio, absoliutiškai jo
kio atgarsio iš mūsų, tremtinių, gyvenimo. 
Atrodo, kad mūsų dailininkai (aš kalbu apie 
dalyvaujančius parodoje) nepergyveno tragiš
ko bėgimo iš Tėvynės, bombardavimų siaubo, 
vargingo, įvairaus, savotiškai įdomaus sto
vyklų gyvenimo. Atrodo, kad jiems svetimas' 
Tėvynės ilgesys, kad jie atvažiavo paatosto
gauti ir ta proga nutapyti įdomesnius Tue- 
bingeno miesto kampelius ir gamtos vaizde
lius.

Prisipažinsiu, kad, vaikščiodamas po pa
rodos kambarius, aš to reiškinio nepajėgiau 
suprasti. Nežinau, ka pasakytų mūsų tremti
nių visuomenė, jei mūsų rašytojai imtų rašyti 
tik Škicus iš švabų gyvenimo, mūsų šokėjai 
imtų šokti švabiškus šokius, o mūsų kompo
zitoriai imtų komponuoti nusiklausę švabiš- 
kas daineles? Menininkui negalima primesti 
temų, taip, bet jei menininkas nepersiima nuo
taikomis bei idealais visuomenės, kur jis gy
vena, tai jo menas pasidaro blankus ir atsi- 
jęs nuo tikrovės. Pasižvalgius po parodą, su
sidaro įspūdis, kad dailininkas kuria, taip sa
kant, mažiausio pasipriešinimo linkme. Juk 
gamtos vaizdelį nutapyti lengviau, kaip kad 
pamėginti sugauti tremtinio charakteringus 
bruožus, pavaizduoti drobėje jo gyvenimo są
lygas,- surasti formų Tėvynės ilgesiui išreikšti 
ir 1.1. Tam reikia stebėti gyvenimą, reikia 
gerokai galvą „palaužyti“, sprendžiant kom
pozicijos problemas, reikia didesnio susitel
kimo visa tai perkeliant ant drobės, tuo tar
pu, kai nupiešti peizažą...

Vargu, ar menininkas gali ką laimėti savo 
kūrybos atžvilgiu gyvendamas, taip sakant, 
visuomenės paraštėje. Nereikalaujant iš me
no utilitarinių tikslų, vis dėlto jo visiškas iš
sijungimas iš lietuvių tautos pergyvenamos 
tragedijos negali būti naudingas nei visuome
nei, nei menui, nei, pagaliau, pačiam meni
ninkui V. A. J.

Ugdykime plastinį meną
Kietoje tremtyje dar kartą įsitikinome, 

kad menas yra vienintėlė tarptautinė kalba, 
kuriai suprasti nereikalingi vertėjai. Jis taip 
pat yra tikrasis mūsų tautos dvasios veidro
dis. Daugelis melagingų žinių apie mus iš
blunka, kada svetimšalis betarpiai susiduria 
su bet kuria mūsų meno šaka. Tokiu būdu 
menas virsta gyvąja ir tikrąja informacija 
apie mus, mūsų kraštą ir mūsų tautos savi
tumą. Kad taip tikrai yra, tą jutome kiek
vienas. Tuoj po karo audrų, kur tik susispie
tė didesnis būrys lietuvių, buvo organizuoja
ma liaudies ansambliai, chorai, šokiai, ren
giamos parodos ir kuriamos teatrų grupes. 
Daugelis tokių vienetų yra nudirbę milžinišką 
darbą mūsų išeivijoje. Nuo anų stovyklų kū
rimosi laikų yra prabėgę nemaža laiko. Kas 
anuomet buvo gera ir gražu, šiandien mūs 
jau netenkina. Atėjo laikas statyti didesnius 
reikalavimus ir tam parodyti didesnio organi
zuotumo.

Šį kartą norėčiau apsiriboti mūsų plastinio 
meno veikla išeivijoje. Kol kas šioje srityje 
nieko platesnio nenudirbta. Tiesa, daugelyje 
vietų surengta įvairių parodų, nusisekusių ir 
ne. Vienas kitas dailininkas rodo privačios 
iniciatyvos, organizuodami arba rengdami sa
vo kūrinių parodas. Atrodo, kad įvairios pa
rodos gausėja. Dažniausiai tokios parodos, su 
vietų komitetų parama, pravedamos Lietuvos 
dailininkų vardu ir atstovauja ne patį daili
ninką, bet visą kraštą. Aišku, kaip moku, 
taip šoku. Gaila tačiau, kad šokančių yra 
visaip. Man rūpi, kad mūsų krašto reprezen
tacijos atžvilgiu būtų rodoma tik tokie, kurie 
šokti yra pramokę. Nepaprasti sunkumai. 
Dar blogiau, tuoj pat pasipils įtarinėjimai, 
pavydas, intrigos ir t.t. ir t.t. Vilkų bijai — 
į girią neik, sako mūsų patarlė. Tačiau rei
kalas per daug rimtas, kad dėl tariamosios 
„šventos ramybės“ kentėtų mūsų krašto var
das, interesai ir garbė. Atėjo pats metas 
plastinio meno reikalus patvarkyti taip, kad 
per jį mes atsiektume pozityvių rezultatų.

Reikėtų, kad Bendruomenės Centrinis K- 
tas ar kita kuri organizacija imtųsi iniciaty
vos surinkti iš visų Vokietijoje esančių pasi
reiškusių dailininkų jų kūrinių, pastaruosius 
nuperkant, sukataloguojant, žodžiu, parengti 
ekspozicijai. Jei kurioje nors vietoje k-tas 
ar karinė valdžia pageidauja surengti meno 
parodą, tuomet įgyti darbai su Centrinio K-to 
žinia pervežami ir eksponuojami. Šiuo keliu 
eidami, užtikriname sau kontrolę, kad tuo 
pat metu mūsų tautos vardu nevyksta kelios 
parodos ir kad tokios parodos savo turiniu 
bei sutvarkymu yra meninėje aukštumoje.

kontinentų čia atėjusioms įtakoms teks susi
durti su tūkstantmetinės kultūros tradicijo
mis ir europejine ambicija, nežiūrint į tai, 
kad Europa šiandie sugriauta ir išdraskyta ...

Ar šiaip ar taip, reikia skaitytis su tuo 
faktu, kad kultūrinis klimatas, jei taip būtų 
galima pasakyti, palyginus jį su 1939 m., po 
šio karo smarkiai pasikeitė. Dvelkia nauji 
vėjai, bandomos kurti naujos Ideologijos. Ta
čiau naujam kultūriniam žmonijos veidui su
siformuoti trukdo naujo karo grėsmė ir at
rodo, kad jis ir nesusiformuos, kol karo pa
mėklė neišnyks nuo horizonto, t. y., kol visos 
tautos nebus išvaduotos iš vergijos pančių. 
Tada ir tik tada galės prasidėti nauja kultū
ros gadynė, apie kurią žmonija seniai svajoja 
ir kurios karštai ilgisi

Bet ir po šio karo, sakau, dvelkia nauji 
vėjai Daug imta kalbėti apie naują žmogų, 
naują humanizmą, naują žmogaus idealą. Ar 
iš to, iš tikrųjų, išeis kas nauja, ar tai bus 
tik seno pakartojimas naujais žodžiais, gal tai 
ir ne taip svarbu, svarbiausia tai, kad tas 
politinis ir moralinis sąjūdis stengiasi žmogų 
vėl pastatyti į politinio, socialinio ir kultūri
nio gyvenimo centrą. Kitaip sakant, kyla la
bai griežta reakcija prieš žmogaus pažemini
mą bei nuvertinimą, kurį mes dar ir šiandien 
matome rytiniame žemės pusrutulyje. Jei 
autoritetiniai rėžimai daugiau kalbėjo apie 
bendrus tautos ir valstybės interesus, paskiro 
individo gerovę pajungdami kolektyvinei ge
rovei, tai šiandie daugiau kalbama apie pa
skiro individo teises ir laisves, paliekant nuo
šalyje kolektyvą. Žodžiu, visiškas dekoracijų 
pakeitimas: nuo pjedestalo nuimamas kolek
tyvas ir užkeliamas individas.

Galimas dalykas, kad tos ir kitos po karo 
atsiradusios idėjos negalės neturėti įtakos į 
paskirų tautų kultūrinę raidą, tačiau nežiū
rint J tai, ar-tarptautinėje plotmėje vyrautų 
vienokios ar kitokios politinės bei kultūrinės 
tendencijos, ar ten pūstų amerikietiški ang
liški ar prancūziški vėjai, kalbėdami apie sa
vo tautinės kultūros atstatymą bei tolesnį jos 
plėtojimą, mes negalime nė vienai akimirkai 
išleisti iš akių tautinio, lietuviško pagrindo. 
Lietuvių tauta tiek pateisins savo raison 
d’etre, tiek ji imponuos kitoms tautoms, tiek 
ji susilauks pripažinimo iš kitų tautų, kiek 
ryškiai išryškins savo genijų per savo tauti
nę kultūrą. Lietuvių tautos tikslas yra savos 
tautinės kultūros sukūrimas.

(Pabaiga 7 pusi.)

(Tas aišku, nereikštų, kad privati bet kurio 
menininko paroda negalėtų būti surengta.) 
Laiduojame tinkamą mūsų ir mūsų meno re
prezentaciją, pagaliau skatiname ir remiame 
menininkus jų darbe ir tuo pačiu įgaliname 
kurti naujas vertybes.

Svarbiausia priežastis, kodėl mes taip tu
rėtume daryti, yra mūsų užjūrio broliai. Mes 
iš jų jau daug ką gavome ir tikimės, kad ta 
materialine ir moralinė parama mus šildys ir 
ateityje. Kuo mes jiems atsidėkojame? Tie
sa, ne vienas parašė jaudinantį padėkos laiš
ką, bet ar to gana? Abejoju. Man rodos, kad 
po eilės surengtų parodų Europoje šiuos kū
rinius turėtume, kaip dovaną, pasiųsti Ame
rikos lietuviams už jų geras širdis ir norus. 
Jie žinos, ką su jais padaryti. Ir Amerikos 
lietuvis amžius atmins mūsų dėkingumą.

Jei pradžioje būtų sunku supirkti didesnę 
kūrinių kolekciją, tai ji laikui bėgant galėtų 
būti papildyta. Nepamirškime, kad Ameri
koje yra palikę, berods, visi 1939 m. New 
Yorko parodos Lietuvos skyriaus eksponatai. 
Pastaruosius papildžius naujais kūriniais, jau 
turėtume reikiamą meninę kolekciją, verta 
muziejinio vardo. Pagaliau, kiek girdėti iš 
Amerikos lietuvių spaudos, jie muziejaus stei
gimo reikalą patys kelia ir jaučia jo reika
lingumą.

Praktiškai šiam darbui pravesti reikia su
daryti iš atsakingų ir kompetentingų daili
ninkų kūrinių užpirkimo jury komisiją, kuri 
suprastų savo darbo svarumą. Ta pati k-ja 
turėtų pasirūpinti tinkamu kūrinių įrėmini
mu, katalogavimu ir supakavimu.

Siam darbui pavykus, būtų galima pagal
voti ir apie liaudies meno eksponatų surinki
mą ir pasiuntimą į Amerikos lietuvių muzie
jų, kad pastarieji neišsimėtytų ir visai ne
dingtų mūsų tautai. Tokių eksponatų turi at
sivežę ne vienas lietuvis- ir lietuvė. Nustoję 
savo meno, nustosime savęs ir prarasime tei
sę gyventi laisvais ir nepriklausomais pasau
lio tautų šeimoje. V. K. Jonynas

Augsburgiškių literatų vakaras
S. m. spalių mėn. 20 d. grupė augsburgie- 

čių literatų lankėsi Dillingene ir čia suruošė 
literatūros vakarą. Šio vakaro pradžioje p. 
R. Medelis padarė bendrą tremtyje pasirodžiu
sios poezijos įvertinimą. Po įžanginio žodžio, 
kurio tema buvo „Tėvynės balsas naujojoj 
mūsų poezijoj“, poetės P. Orintaitė ir B. Tau- 
čiūnaitė paskaitė po keletą savo poezijos ku
rinių, o rašytojas J. Švaistas paskaitė pora 
epizodų iš mums prisimenamos praeities. Jų

Reprezentacinio vyrų 
choro koncertai

Reprezentacinis lietuvių vyrų choras, Jul 
Starkos vad., vėl pradėjo savo koncertų išvy
kas. Choras aplankė Muencheną, Traunsteiną, 
Kempteną, Mittenvaldą ir vėl Muencheną 
ir kt.

Choras turi parengęs bažnytinių giesmių 
(kol kas negausų) ir pasaulietiškų dainų re
pertuarą. Jie abu gana skoningi. Pasaulietiškų 
dainų programos pirmą dalį sudaro gražiau
sios lietuvių liaudies ir laisvos kūrybos dai
nos. Antroj programos daly, apart lietuvių 
dainų, yra Ištraukų iš operų (Trubadūras, 
Faustas).

Š. m. spalių 13 ir 14 d. d. choras koncer
tavo Traunsteine (Obb.) DP ir vietos gyvento
jams. Didžiausioji miesto salė tiek pirmą tiek 
ir antrą dieną buvo pilna publikos. Į pirmą 
koncertą buvo atsilankęs vietos UNRRA-os 
Direktorius su žmona ir bendradarbiais.

Koncertas pradedamas V. Kuprevičiaus pa
kilios nuotaikos Pajūrio daina. Gražiai švel
niai nuskamba Pas motulę augau (1 d. Starkos 
hatm.). Lengvai žaismingai nuaidi Graužinio 
Jau pravertos dvaro stonios. Švelniausiu pia- 
nisimo prasideda Jojau dieną (Starkos harm.), 
į vidurį dainos sustiprėja ir vėl sistematiškal 
tylstant pranyksta. Tai labiausiai primenanti 
Lietuvos ramią gamtą. Toliau seka Ant kalno 
gluosnys (harm. Čiurlionio). Ji visa praeina 
žavingu pp ir dideliu grakštumu. Po jos dina
miška Daina daina. (Gaidelio). Gausi chroma
tinėm moduliacijom Kačanausko Atsisveikini
mas. Šią dainą tik retas kuris choras (a ca- 
pella) gali tiksliai išpildyti. Siam chorui tai 
stebėtinai lengvai pavyksta. Strolios daina 
Namo taip pat lengvai ir grakščiai nuskamba. 
Tušti paliktieji namai (Starkos) tai gal ver
tingiausia programos pirmos dalies daina. Jos 
muzikos nuotaika tiksliai atitinka tragizmu 
persunktą tekstą. Ypač jaudinanti vidurinės 
dalies pabaiga. K. V. Banaičio įdomiai har
monizuota daina Kas tau kaltas labiausiai 
išsiskiria savo, sakyčiau, lakonišku liaudiš
kumu. Gal originaliausia programos daina 
Alutis. Ji taip pat liaudies (kas programoj 
nepažymėta), tik Griauzdės kompoziciniai 
laisviau panaudota. Gražiai nuskamba Vaši- , 
liausko O dalele tu mano. Tik jau jos pabaigą 
reikėtų stipriau baigti. Pirmoji programos 
dalis, publikai išprašant daug dainų pakartoti, 
baigiama Starkos pakilios nuotaikos daina Ei 
pakilkim.

Antroji programos dalis pradedama gyva 
Polly Wolly Doodle (angliškai) po to Gruodžio 
Rudenėlis. Toliau seka keturios paskutinės 
programos dainos. Visos palydimos forte- 
pionu. Tai Ramovėnų Maršas — E. Gailevi- 
čiaus, Pajūriais — V. Kuprevičiaus, ištrauka 
iš operos Trubadūras — Verdi ir paskutinė — 
maršas iš operos Faustas — Gounod. Šios pro
gramos dalies didesnė pusė publikos išprašo
mos pakartoti. Fortepionu gerai pritaria Hor
ta Wieser. Ji žino, kur reikia akompanimentą 
iškelti, kur paslėpti.

Su kaupu užsitarnavę dirigentas ir choras 
buv® gausiai apdovanoti gėlėmis.

Antros dienos koncertaą jau prie daugiau 
vokiškos publikos praėjo dar su didesniu pa
sisekimu. (Didesnė pusė programos buvo pa
kartota.)

Lyginant dabartinį choro dainavimą su 
Songaue girdėtu, žymu didelė pažanga: cho
ristai scenoje jaučiasi visai užtikrintai. Pa
siekta didelio lengvumo bei grakštumo dai
navime. Intonacija visiškai gryna, pavyz
džiui tokios dainos kai Tušti paliktieji na
mai ir Atsisveikinimas, pasižyminčios įvai
rių rūšių moduliacijų gausumu, praskamba 
visiškai švariai. Jau dabar šis choras, kaip 
reprezentacinis, pilnai pateisina save. Bet dar 
būtina jam, kaip tokiam, padidėti kiekybe ir 
pagerėti kokybe (ypač tenorai). Visi, nuo ko 
tik priklauso, turėtų šį kolektyvą vispusiškai 
remti. Turime keletą labai vertingų ansam
blių ar sambūrių, kurių tikslas parodyti mums 
ir kitataučiams mūsų liaudies dainas, šokius 
bei liaudies instrumentinę muziką. Gi šio 
choro paskirtis parodyti saviems ir kitatau
čiams lietuvių liaudies, o taip pat ir laisvos 
kūrybos dainas. Tuo bus paskatinti savi kom
pozitoriai daugiau kurti.

Yra lietuvių tremtinių garbės reikalas 
turėti savo aukšto meninio lygio chorą ir pa
rodyti kitataučiams, kad ir lietuviai sugeba 
pasiekti aukštų meninių vertybių. Tad ištver
mės ir pasisekimo dirig. Starkai ir jo vyrams 
jų kilniame darbe. Jul. Gaidelis 

temos — „Autovežimiai su burzgė" ir „Dėl 
laisvės“. Šie abu kūriniai klausytojuose su
žadino pergyvenimus, kurie dar gal ir dabar 
pasilikusių tėvynėje tautiečių yra patiriami 
realybėje. Literatūros vakaras, užsitęsęs'apie 
dvi valandas, buvo baigtas p. E. Kuzmaitėa 
nuotaikingu iš šių dienų stovyklinio gyveni
mo feljetonu „Buika".

Literatai visa vakaro pelną pavedė L. R» 
Kryžiui, Dillingenp skyriui
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Naujieji vokiečių 
tautos vienyto j ai

(Pradžia 3 pusi.)
metodus ne kas kitas kaip tik SĖD pradėjo 
vartoti. O svarbiausia, kad SĖD turi ne tik 
pilną laisvą, bet ir didelį turtą, ištaigingus 
rūmus, susisiekimo priemonių, lėšas, tuo tarpu 
socialdemokratams už Berlyno miesto ribų 
daug kur burna yra užčiaupta. Ir SĖD prieš tai 
ne tik neprotestuoja, bet tuo labai gausiai 
naudojasi. Socialdemokratai daug kur neturi 
teisės rinkimuose statyti savo kandidatų — 
iš to naudojasi SĖD.

Ir vis dėlto, nors ir sovietų tonoje, 
SĖD nėra tikra per rinkimus.

Štai neseniai sovietų zonoje įvyko miestų ir 
miestelių valdybų rinkimai (ši straipsnį spaus
dinant ką tik buvo pasibaigę ir kiti rinkimai). 
Tiesa, buvę rinkimai davė SĖD daugumą. Ta
čiau nei vokiečiu komunistai nei sovietų val
džia tuo nėra patenkinti ir ne vien dėl to, kad 
komunistai nesurinko sovietams pažadėtos 
9O*/o daugumos. Rinkimai parodė 

komunistams pavojingus simptomus.
Reikalas čia yra toks. Patys rinkimai įvyk
dyti prisilaikant tvarkos — suktybių nebuvo. 
Bet du dalykai sudarė labai nepalankias są
lygas demokratinėms partijoms ir nepaprastai 
favorizavo komunistus. Visų pirma, demo
kratinės partijos negavo pakankamai propa
gandai reikalingos medžiagos — plakatams 
popieriaus ir kt. Tuo tarpu miestai ir kaimai 
skęste skendo komunistiniuose plakatuose, 
vėliavose, transparentuose ir 1.1.

Prieš pat rinkimus buvo paleisti labai jau
diną gandai, kad jei SĖD gaus nepakankamai' 
daug balsų, tai sovietų zonos vokiečiai gyven
tojai užsitrauks sau sovietų administracijos 
rūstybę ir po to — „visko“ galima laukti. 
Kitas dar opesnis gandas-pažadas. Jei SĖD 
esą gaus daug balsų, tai sovietai patys su
trumpinsią okupacijos laiką. Nors tai tik gan
dai ir sovietams visai neprivalomi, bet, sa
vaime suprantama, jie vokiečių rinkikui ga
lėjo daryti sunkią įtaką.

Svarbiausia gi tai, kad labai daugelyje rin
kiminių rajonų, ypačiai žemės ūkio srityse 
dešiniosioms

PASAULIUI TAIKA - LIETUVAI LAISVĖ
DIDŽ. BRITANIJOS LIETUVIŲ RAŠTAS 

C. R: ATTLEE
D. Britanijos l&tuvių kongreso, įvykusio 

liepos 13-14 d. Londone, proga D. Britanijos 
ministeriui pirmininkui C. R. Attlee buvo 
įteiktas palčiai motyvuotas raštas Lietuvos 
reikalu. Jame D. Britanijos lietuviai prašo 
Anglijos vyriausybę dėti pastangų ir tarpi
ninkauti. kad sovietai atitrauktų iš Lietuvos 
savo okupacinį aparatą, kad Lietuvos gyven
tojai galėtų laisvai tvarkytis savo krašte, kad 
užsieniečių laikraščių korespondentai jau 
dabar galėtų laisvai lankytis Lietuvoje, kad 
šioji teisė taip pat būtų suteikta lapdarin- 
goms organizacijoms ir šiaip jau ne priklauso
miems stebėtojams, kad būtų grąžinti tūkstan
čiai į Rytus deportuotų lietuvių, kad lietuvių 
tautos atstovams būtų atvertos durys į UNO 
ir 1.1. Rašte pabrėžiama, kad čia suminėti 
reikalavimai yra pagrįsti Atlanto Charta, 
Sov. Rusijos pasirašyta Jungtinių Tautų de
klaracija; UNO Charta. ir visomis, 1920 m. 
pradedant, Sov. Rusijos su Lietuva pasirašy
tomis sutartimis Šei pasižadėjimais. EJ

PETICIJA TAIKOS KONFERENCIJOS 
DALYVIAMS

Lietuvai Išlaisvinti Centras Argentinoje 
rugpiūčio mėn. pasiuntė peticiją Taikos kon
ferencijoje Paryžiuje dalyvaujančioms demo
kratinėms valstybėms. Ją pasirašė LICA pir
mininkas Padvalskis ir sekretorius Galvydis.

Daugiau kaip trijų mašinėle rašytų pusla
pių rašte duodamas diplomatinis sovietinio 
Lietuvos užgrobimo fonas, paryškinama anti- 
nacinė lietuvių tautos rezistencija, primenama 
akivaizdžiai jos parodyta ištikimybė Vakarų 
demokratijos idealams ir Jungtinėms Tau
toms ir prašoma atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę. „Mes prašome“, sakoma toje 
peticijoje. ..kad Lietuvai būtų suteiktas 
tas minimumas teisių ir respekto, ku
ris neatsakomas- net Ašies satelitams. Tie 
kraštai išlaikė prižiūrimo suverenumo mini
mumą ... Mes klausiame, ar tiesa, kad Lietu
va, kuri buvo lojali demokratijoms, turėtų 
pasidaryti sovietų provincija; ar lietuviai 
turi pasidaryti vergai, pasmerkti žiauriai pra
žūčiai?. ... Ir kokia baisi būtų tragedija, jeigu 
tasai karas turėtų tik tokį rezultatą, jog vieno 
totalizmo vyravimas didelėj Europos dalyje 
būtų pakeistas kito totalizmo įsiviešpatavi
mu!“

Toliau Pietų Amerikos lietuviai reikalau
ja, kad sovietai būtų priversti tuojau iš Lie
tuvos pasitraukti ir kad pereinamajam metui 
Lietuvą paimtų globoti tarpsąjunginė komi
sija. E. J.
JAV lietuviai reikalauja laisvos 

IR NEPRIKL. LIETUVOS
Kaip LAIC praneša, Amerikos Lietuvių 

Tarybos Vykdomojo Komiteto pėdomis sek
damos, sujudo gausios JAV lietuvių kolonijos, 
draugijos ir klubai. Gerai suprasdami politi-

nio momento svarbą, visoj Amerikoj jie šau
kia mitingus, svarsto Paryžiaus konferencijos 
darbų eigą ir reikalauja aiškaus pasisakymo 
už Atlanto Chartą ir laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą. Iš provincijos gaunami pranešimai 
rodo, kad kas dieną rašomi Prezidentui laiš
kai, siunčiamos rezoliucijos Vašingtonan ir 
telegramos JAV delegacijai į Paryžių. E. J.

DYGLYS PASAULIO SĄZlNfiJE
Paryžiaus Taikos konferencijos išvakarė

se, pačioje liepos mėn. pabaigoje, didelis ir 
įtakingas Stockholm© dienraštis „Svenska 
Dagbladet“ išspausdino švedų prof. Birger 
N e r m a n karštą atsišaukimą į pasaulį Pa
baltijo valstybių reikalu. Prof. B. Nerman 
yra žymus švedų mokslininkas, įtakingas as
muo ir politinėse švedų sferose. Be to, jis yra 
didelis Pabaltijo tautų, ypač mūsų, lietuvių, 
bičiulis.

Savo atsišaukime jis pirmiausiai kreipiasi 
į Taikos konferencijos dalyvius, primindamas 
jiems Baltijos kraštus ir pabrėždamas, kad 
šių kraštų skaudaus likimo nepalietus, nega
lima svarstyti kitų taikos klausimų, nes Bal
tijos kraštų likimas — tai dyglys pasau
lio sąžinėje. Tinkamai šio klausimo neiš- 
sprendusios, demokratinės valstybės parody
siančios galutinį savo nepajėgumą karo su
naikintame pasaulyje sukurti žmonišką tvar
ką. Jeigu laisvė ir teisingumas yra pirmoj 
vietoj, Baltijos kraštų klausimą busią lengva 
išspręsti, nes tam klausimui pagrindą sutei- 
kią Atlanto Charta. Anot prof. Nermano, bal
tų tautos nė trupinėlio nėra atsakingos už 
tą įvykusią katastrofą. Jos tetroško tik taikos 
ir puikiai sugebėjo išnaudoti savo nepriklau
somybę tame tarpkario laikotarpyje ir toli 
pažengė grebuvio bei pažangos keliu.

„Ar pasaulis pasiliks nebylys, žiūrėdamas 
į skaudų Baltijos tautų likimą? Ar jis bus pa
syvus tų trijų valstybių ir tautų tragedijos 
akivaizdoje? Ar pasiliks užmiršti prez. Roo- 
sevelto pažadai?“ Šiais klausimais prof. B. 
Nerman apeliuoja į visą civilizuotą pasaulį 
dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos tragedijos.

ĮDOMUS IR REIKŠMINGAS 
PASISAKYMAS

„Naujienos“ rugsėjo 17 d., prisimindamos 
buv JAV prekybos ministerio Wallace kalbos 
sukeltą triukšmą, paduoda įdomų Socialdemo
kratinės Federacijos pirmininko Algernon Lee 
pasisakymą, ypač reikšmingą mums:

Savo pareiškime Algernon Lee sako:
„Wallace teisingai pasmerkė keturių negrų 

nulinčiavimą Georgijoje, bet jis nepaminėjo 
masinių politinių priešų žudynių Sovietų 
sferoje. Jis sako kad Jungtinės Valstybės ne
privalo kištis į Rytinės Europos reikalus. Ta
tai reiškia raginimą atsisakyti nuo Atlanto 
Chartos ir nuo mūsų atsakomybės už 
120.000.000 žmonių, kurie žiūri į mus, kaip į 
vienintėlę viltį išsilaisvinti iš Sovietų prie
spaudos.“ V. Dav.

Tarp 1918 ir 1939 metų
(Pradžia 1 pusi)

dėjo įžiūrėti visur savo priešus, pamatė, kad 
„jau atėjo laikas“ jiems tarptautinėje arenoje 
„pasireikšti“... O pasireikšti sovietams buvo 
nesunku. Patys buržujai kvietė juos, kad jie 
padėtų lupti kitus buržujus. Sovietams to ir 
tereikėjo. Jie suprato, kad dabar atėjo proga 
nebe teoretiškai, bet visai realiai pradėti kel
ti pasaulinę revoliuciją. Kitaip sakant, ruošti 
jai dirvą. Tad ir matome, kad sovietai be 
didelių ceremonijų susideda su aršiausiu re
akcionierių ir savo priešu Hitleriu ir puola 
lenkus. Vėliau sovietai dedasi su kitu aršiau
siu priešu Churchilliu ir puola Hitlerį.

demokratinėms partijoms nebuvo 
leista išstatyti savo kandidatų.

Taigi, savaime suprantama, ten jų žmonės ir 
negalėjo būti Išrinkti. Bet va štai kokios 
staigmenos. Aukštai pramoningame krašte 
Saksonijoje, kur kandidatų statymas buvo su
varžytas, SĖD gavo tik 54*/« balsų. Drezdene 
dešiniosios partijos viršija SĖD. Tuęringijoje, 
kur buvo leista dešiniesiems statyti kandida
tus. rinkimų rezultatai komunistams buvo la
bai jaudintys. Štai Eisenache, Erfurte, Gotha 
ir Weimare pirmą vietą laimėjo demokratiš
kųjų liberalų partija, antrą SĖD ir trečią 
CDU. Labai pramoninguose miestuose Halle 
ir Merseburg susijungusios partijos viršijo 
komunistus. Tik Brandenburge triumfavo ko
munistai. „Skandalingi“ rezultatai buvo pra
moningame Leipcige. Per 1930 m. Reichstago 
rinkimus komunistai ir socialdemokratai, 
drauge paėmus, gavo dvigubai daugiau balsų 
negu visos kitos dešiniosios partijos (įskaitant 
ir nacių). Dabar čia laimėjo liberalai ir krikš
čionys, gavę drauge 196.505 balsus, kai komu
nistai tegavo 177.770 balsų.

Žinoma, nauji rinkimai sovietų zonoje gali 
duoti ir vėl kitokius rezultatus. Dabar varto
jama labai „patobulintos“ propagandos prie
monės, bet faktas lieka faktu, kad vakarinių 
zonų vokiečiai naujų vienytojų nepripažįsta. 
Net ir sovietiškos zonos sąlygose vokiečiai sa
vo naujiems vienybininkams krečia staigme
nas. O ką reiškia sovietiškos rinkimų sąly
gos. mes gi visi gerai žinome.

Dabar grįžtant kiek atgal būtinai reikia 
suminėti vieną 1919-1939 periodo įvykį, kuris 
taip pat suvaidino didelį vaidmenį tarptauti
nės polikos eigoje į antrąjį pasaulinį karą. 
Tas įvykis — 1929 m. prasidėjusi dar negir
dėto masto pasaulinė ūkio krizė. Tiesa, ir po 
pirmojo pasaulinio karo daugelyje kraštų bu
vo ūkiškos suirutės ir skurdas. Tačiau pama
žu viskas gerėjo. 1928 metais pradėjo atro
dyti. kad kuone visuose pasaulio kraštuose 
ūkis sunormalėjo ir prasideda nauja, graži 
ekonominio kilimo era. Tik staiga 1929 metų 
spalių ir lapkričio mėnesiais Amerikoje (New 
Yorke) įvyko didelis „krachas" akcijų biržoje. 
Akcijų kainos staigiai ir nepaprastai krito. 
Nominalinės vertės 400 dolerių akciją galima 
buvo gauti už 30 dolerių. Tatai netruko at
siliepti į visą Amerikos ekonominį gyvenimą. 
Atsirado nedarbas. Beveik dešimta dalis visų 
gyventojų nustojo darbo ir uždarbio. Šitas 
Amerikos ūkio sukrėtimas netrukus persime
tė į tarptautinę prekybą, į valiutas ir bema
tant kuone visi (buvo išimtys) pasaulio kraš
tai vaitojo nuo ekonominių sunkumų.

Šitie atskirų kraštų ekonominiai sunkumai 
sukėlė ne tik jų nacionalizmą, bet ir tarptau
tinius — ekonominius bei politinius — sun
kumus ar net gi pavojingus šiurkštumus. 
Kiekvienas kraštas stengėsi palaikyti savo 
pramonę, mažinti nedarbą. Todėl prasidėjo 
įvairūs tarptautinės prekybos varžymai — mui
tai, licenzijos, kontingentai, valiutos suvaržy
mai. Vieno krašto priemonės iššaukė kito 
krašto kontrpriemones. Didesnės valstybės la
biau pradėjo rūpintis savo kolonijomis — 
drauge su jomis mėgino sudaryti sau atskirą, 
uždarą ūkį. Gi tie kraštai, kurie kolonijų ne
turėjo, — ar jiems atrodė, kad dar per maža 
turi, — pradėjo kategoriškas pastangas ko
lonijoms įsigyti. Žymiausioji šitų ekonominių 
sunkumų bei kovų išdava buvo atsiradimas 
Hitlerio diktatūros Vokietijoje ir žlugimas 
Weimaro respublikos.

Netrukus po šitos pasaulinės ūkio krizės 
„išdygo“ net trys karai, būsiančio naujo pa
saulinio karo „pranašai". Pirmas toks „pra
našas“ — karas buvo Etiopijos užkariavimas, 
Mussolini, nusižiūrėjęs, kaip Hitleris triukš
mauja dėl kolonijų ir apskritai dėl „raumo“. 
užpuolė Haile Selassie valstybę. Tiek Italija 
tiek Abisinija — abi buvo Tautų Sąjungos 
nariai. Tautų Sąjungai tatai nepatiko. Pama
tė, kad jos autoritetas ir pamatai jau „braš
ka“, jei jau du jos nariai tarp savęs kariauja. 
Bet labiausia, žinoma, tatai nepatiko anglams. 
Mat, italams užkariavus Etiopiją — Raudono-, 
sios Jūros, o drauge ir susiekimo su Indija 
saugumas atsiduria pavojuje. Taigi, svarbiau-
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We Learn English
Laisvas anglų kalbos kursas „M. K.“ skaitytojams 

The Thirty Sixth Lesson — Trisdešimt šeštoji pamoka.
Pradėkime nuo pereitos pamokos sakinių 

vertimo:
1) Do you often go for a walk?
2) Do you usually speak Lithuanian at home?
3) Does he always speak so loud?
4) I am seldom at home.
5) I am always alone
6) She is often ill
7) Shall you go home alone?
8) You will be in the theatre Friday at five 

o’clock
9) Is your friend often at home?

10) Ar you always so cross?
Kalbant apie vietą (miestą, valstybę) ir 

vartojant vietininko linksnį, paprastai varto
jame žodelį In. Pvz.: “My brother lives in 
France“ — mano brolis gyvena Prancūzijoj. 
Tačiau jeigu kalbame apie mažesnę valstybę, 
vietą arba miestą paprastai vartojame ai. 
Pvz.: “We live at Dillingen" — mes gyvename 
Dillingene. D. yra mažas miestelis, todėl sa
kome at.

Anglų kalboje yra du žodžiai sirgti 
reikšmei pažymėti — veiksmažodžiai to be 
siek (tu bi sik) ir to be UL To be siek anglų 
vartojamas tik negalavimui pažymėti, tuo tar
pu amerikiečiai vartoja šį išsireiškimą ir rim
tos ligos atveju. ‘To be 111“ reiškia sirgti. 
The sickness (siknes) — liga, negalavimas. 
The illness (ilnės) — liga. III (ii) — sergąs, 
nesveikas vartojamas tik po daiktavardžio, 
taigi išsireiškimo „nesveikas žmogus" negali
ma išversti pažodžiui. Tokiu atveju reikia 
pavartoti siek arba visai kitaip sudaryti sa
kinį. Pvz.: sakinį „Nesveikas žmogus negali 
dirbti“ į anglų kalbą išversime "a man cannot 
work, when he is ill" — žmogus negali dirbti, 
jeigu jis serga.

Galūnė ness dažnai pridedama prie būd
vardžio. kai norime iš jo padaryti daikta
vardį. Pvz., iš žodžio good — geras padarome 
goodness (gūdnės) — gerumas; iš bad pada
rome badness (badnės) — blogybė ir L t įs
pėju pupils, kad toks jungimas tinka ne 
visiems būdvardžiams. Prie kai kurie būd
vardžių pridedame visai kitą galūnę arba pats 
žodis visai pasikeičia. Pvz.: long — ilgas; 
ilgumas bus length (lėngs).

Žodis city (siti) anglų kalboje reiškia did- 
mestį. Amerikiečiai vadina city kiekvieną di- 

sia anglų ir prancūzų iniciatyva buvo grieb
tasi prieš Italiją sankcijų. Pirmą kartą tatai 
padarė Tautų Sąjunga per visą savo gyveni
mą. Penkios dešimtys tautų uždraudė ekspor
tą į Italiją ir importą iš jos. Nieko tatai ne
gelbėjo. 1936 metais italai okupavo Addis- 
Abebą. Dabar tik anglams atsivėrė akys. Jie 
suprato, kad tai yra jų nepakankamo apsi
ginklavimo pasėka .. Nors pavėluotai, bet 
jau 1937 metais skiria Anglija septynis mili
jardus armijai ir laivynui sustiprinti.

Greit po to naujas įvykis — naujas didelio 
karo „pranašas" — Ispanijos pilietinis karas. 
Tai buvo tikra antrojo pasaulinio karo gene
ralinė „repeticija". Ispanijoje kariavo apie 
50.000 svetimų valstybių savanorių. Franco 
pusėje kariavo daugiausia vokiečiai, italai, 
portugalai, prieš jį — rusai, prancūzai, anglai 
ir amerikiečiai. Karas pasibaigė 1939 metais. 
Laimėjo Franco. Savaime suprantama, kad 
jo simpatijos nukrypo vokiečių ir italų pusėn.

Trečias antrojo pasaulinio karo „pranašas“ 
buvo japonų įsiveržimas į Mandžūriją ir „ne
priklausomo“ Mandžnko valstybės įkūrimas 
1934 metais. Japonija visa tai atliko būdama 
Tautų Sąjungos nariu. Tiesa, Tautų Sąjunga 
„reagavo“ — paskelbė Japoniją esant agre
sore, bet tat nieko nepadėjo. Japonija išstojo 
iš Tautų Sąjungos ir paskelbė, kad „ji viena 
esanti atsakinga už taikos išsaugojimą Toli
muose Rytuose“. Ir tą taiką Tolimuose Ry
tuose Japonija pradėjo „saugoti“ tuo būdu, 
kad 1937 metais be jokio karo paskelbimo 
užpuolė Kiniją.

Na, ir po to viso, po visų bandymų, įtem
pimų, „generalinių repeticijų“, atėjo 1939 me
tais Hitleris su didžiąją antrojo pasaulinio 
karo „uvertiūra“ — Lenkijos užpuolimu. Ko
kias gi galima padaryti išvadas, lyginant anų 
laikų įvykius su šių laikų amžinos ir teisingos 
taikos kūrimo pastangomis? Šių laikų įvykių 
čia minėti nėra reikalo. Juos mes visi gerai 
žinome iš spaudos ir radijo.

Žinome, kad tokių priežasčių dabar atsira
do daug daugiau, negu anais laikais buvo. 
Išskyrus pavienius laimingesnius kraštus, vi
sur skurdas. Peralkę, nuplyšę ir be pastogės 
žmonės. Anuo metu diktatoriai atsirado — 
sustiprėjo. Dabar dar ne visi išnyko. Ir taip 
žinome, kad Franco nėra pats galingasis pa
saulio diktatorius. Yra dar kiti. Nesiskaity
mas su teisėtumu ir teisybe, ypač tam tikrose 
Europos srityse, yra toks, kokio dar pasaulis 
niekada nematė. Konfliktai visuose pasaulio 
kraštuose. Kinijoje kariauja ne vien kinie
čiai. Jų kraują lieti padeda kiti Trumpai 
sakant, visi požymiai yra tokie, kurie nieko 
gero nebežada pasauliui Turėtų kas nors tik
rai ypatinga įvykti ir tai greitu laiku tam, 
kad katastrofa būtų atitolinta.

Pranas Eduardas Giriu

delį miestą, tuo tarpu, anglai pirmoj eilėj va
dina city miestą, kuriame turi savo buveinę 
vyskupas. Kai kurie didesni miestai buvo pa
vadinti city karaliaus įsakymu. Todėl dažnai 
atsitinka, kad Anglijoj yra ne labai didelių 
„rities“ ir palyginant nemažų “towns", neat
sižvelgiant į tai. ar juose gyvena vyskupas 
ar ne. •

O dabar pamėginkite paskaityti šią cha
rakteringą mūsų laikų story ir Ją išversti.

20.000 Mlles Don’t Count.
There is a Londoner who got annoyed with 

the service of his laundry. It usually took four 
weeks until he got his washing back. So what 
does he do? He now sends his laundry to 
Australia. His weekly parcels is sent off by 
air mail from an airport near London; it is 
carried to Melbourne. There it is cleaned in 
24 hours and sent back by air. The complete 
service takes ten days, a third of the time 
he had to wait when he sent his washing to 
the laundry in London, just round the comer, 
don’t count (dont kaunt) — neslskaičiuoja 
Londoner (londoner) — londonietis 
to get annoyed (tu get anojd) — susierzinti 
service (servis) — patarnavimas, tarnyba, 
laundry (londri) — skalbykla: skalbtini bal

tiniai
weekly (uikli) — savaitinis 
parcel (parsel) — ryšulys 
to send off — išsiųsti 
air mail (ėr mėl) — oro paštas 
airport (erport) — aerodromas 
to carry (kari) — nešti 
to clean (klyn) — valyti 
a third (e serd) — trečdalis

Pabaigai netaisyklingi veiksmažodžiai; 
lie, lay, lain (lai, lej, lejn) — gulėti 
lose, lost, lost (luz, lost, lost) — pamesti 
make, made, made (mek, mėd, mėd) — pa

daryti
mean, meant, meant (myn, ment, ment) —s 

manyti
meet, met, met (myt, met, met) — sutikti 
pay, paid, paid (pej, pejd, pejd) — mokėti 
put, put, put (put) — dėti
read, read, read (ryd, rėd, rėd) —- skaityti 
rid, rid, rid (rid) — išvaduoti
ride, rode, ridden (raid, rod, riden) — joti.
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Kultūrinė Lietuva
(Atkelta iš 5 pusi.)

Kadangi šiomis dienomis buvo paskelbtas. 
Lietuvos Inžinierių Draugijos tipinių eskizi
nių projektų konkursas Lietuvos kaimui ir 
miestams atstatyti, tai, baigiant šį rašinį, ten
ka keletą žodžių pasakyti ir tuo klausimu, 
juo labiau, kad paskelbtas konkursas labai 
artimai liečia ir mano čia keliamos tautinės 
kultūros klausimą.

Gal tas konkursas nebūtų atkreipęs taip 
mūsų dėmesio, jei konkurso sąlygose nebūtų 
buvę pasakyta, jog „pageidaujama, kad pasta
tams būtų suteiktas savitas, lietuviškos archi
tektūros pobūdis, kiek autoriams pasiseks tai 
įkūnyti mūro bei medžio pastatuose“.

Pageidavimas dar nėra reikalavimas, bet, 
man rodos, jei „savitos, lietuviškos architek
tūros“ nereikalauja konkurso skelbėjai, tai 
tas reikalavimas, pasakyčiau, kategorinis im
peratyvas, turėtų išplaukti iš pačių projek
tuotojų tautinės sąžinės bei atsakomybės. Tik 
įsivaizduokime, kiek sunaikino karas Lietu
vos miestų, miestelių bei sodybų! Daugeliu 
atvejų čia architektas turi gryną lauką. Ar 
kiek miestelių ir sodybų atsistatys per šį bol
ševikmetį, mes nežinome, lygiai kaip nežino
me, kiek dar bus sunaikinta per būsimus įvy
kius. Tik viena aišku: Lietuva bus labai su
naikinta ir, ją atstatant, mūsų architektai gali 
amžiams nulemti jos architektūrinį veidą. 
Mes norime, kad atstatyta Lietuva būtų ne tik 
graži ir patogi, bet ir lietuviška. Šiuo atveju 
mūsų architektams bei inžinieriams tikrai yra 
lemta suvaidinti istorinį vaidmenį ir pasiimti 
didelę atsakomybę prieš ateitį.

Per visą nepriklausomybės gyvenimą, bet 
ypač paskutiniaisiais metais mūsų viešoji nuo
monė reikalavo tiek viešojo pobūdžio pasta
tuose tiek privačioje statyboje lietuviškos ar
chitektūros formų ryškesnio pasireiškimo. 
Negalima sakyti, kad tie visuomenės norai 
būtų susilaukę rimtesnio atbalsio mūsų in
žinierių sluoksniuose. Norai ir pasiliko no

rais. Dabar, skaitant Inžinierių Draugijos 
paskelto konkurso sąlygas, buvo malonu kon
statuoti, kad rūpintis lietuviška architektūra 
imasi iniciatyvos patys inžinieriai.

Mūsų architektūra turi labai senas tradi
cijas. Ji negalėjo taip plačiai ir laisvai plė
totis, kaip kad kitų kraštų architektūros, ta
čiau pagrindas kurti moderniai lietuviškai 
architektūrai yra solidus, nors gal ir nepa
kankamai ištirtas.

Mes norime, kad atstatytos Lietuvos pasta
tuose atsispindėtų lietuviška dvasia. Mes ži
nome, tai nėra lengvas uždavinys. Projektų 
autoriui tenka būti susipažinusiam su pasku
tiniaisiais Vakarų statybos laimėjimais, su 
Lietuvos architektūros raida, su mūsų kaimo 
Statyba, tebeturinčia senovės žymių, bet vi
sas tas darbas, turint galvoje tikslo svarbumą 
bei kilnumą, yra pakeltinas.

Projektuoti Lietuvos miestų bei kaimo at
statymą yra konkretus darbas. Malonu, kad

inžinierių Draugija į savo darbą pažiūrėjo iš 
praktikinės pusės. Reikia palaukti rezultatų.

Vyt Alantas

Lietuvių operai besikuriant
Kaip Informuoja anglų zonoje išeinąs „Lie

tuvių Žodis“, Detmolde-Hiddesene gyveną 
operos solistai ruošia lietuvių operą. Pirmąja 
eina Rossini „Sevilijos Kirpėjas“. Solistai ir 
dailininkas yra visi, orkestras pažadėtas, cho
ras paruošiamas iš stovyklose gyvenančių lie
tuvių. Jau įpusėtas kostiumų siuvimas. Ope
ros premjera numatoma už pusantro mėnesio, 
jeigu nebus sutrukdymų.

Tenka kiek paabejoti, ar būtų tikslinga ruo
šiamai operai organizuoti naują chorą iš sto
vyklose gyvenančių dainininkų, kai tuo tarpu 
buv. Valst. Operos chorm. J. Štarka po inten
syvaus darbo turi atrinkęs ir suorganizavęs 
vyrų chorą, kuris jau, kaip muzikos specia
listai po eilės viešų koncertų įvertina, pajė
gus atlikti ir operos masto kūrinius. Naujas 
choras per porą trejetą mėnesių esamose są-. 
lygose vargiai įmanomas surinkti ir iki operos 
lygio paruošti. Ar ne tiksliau būtų turimąjį 
vyrų chorą panaudoti operos choro branduo
liu, atitinkamai jį papildant ir išplečiant. Ame
rikiečių zonos lietuviams, šį chorą išugdžiu- 
siems, be abejo, skaudoka būtų su juo ilges
niam laikui skirtis, tačiau bendrosios repre
zentacijos reikalas privalėtų turėti pirmumą 
prieš parapijinius ar zoninius interesus.

— Tomis pat žiniomis, po kelių gastrolių 
anglų zonoje, dramos teatras „Aitvaras“ pra
dėjo ruoštis antrai premjerai.

Menininkų dėmesiui
Karo metu sudegė Lietuvos Pasiuntinybės 

Londone visi baldai ir paveikslai. Londoniš- 
kis lietuvių veikėjas p. Petras Varkala krei
pėsi į mus, teiraudamasis, ar neatsirastų lie
tuvių menininkų, kurie sutiktų Pasiuntinybei 
paskolinti ką nors iš savo kūrinių, kuriais 
būtų papuošta Pasiuntinybė.

Menininkai, tuo būdu galį paremti mūsų 
Pasiuntinybę Londone, prašomi pranešti savo 
pavardes, adresus ir kūrinių skaičių Centri
nei Tarybai, (21a) Detmold, Wittje-Str. 14.

P. R u d i n s k a s,
Lietuvių Atstovas Baltų Centrinėje Taryboje.

DILINGENAS
Angelų Sargų šventės proga, spalių 2 d. 

parapijos kleboną kun. Br. Dagilio buvo at
laikytos iškilmingos gedulingos pamaldos. Jų 
metu vargonais grojo prof. J. Gaubas ir solo 
smuiku Iz. Vasyliūnas. Vakare pobūvio metu 
kalbėjo komiteto pirmininkas J. Valiukonis, 
nacių kalintas pulk. T. Vidugiris ir stovyklos 
policijos vadas Lankauskas. Ta proga LRK 
Dilingeno skyriui J vargą patekusiems tautie
čiams šelpti surinkta 870,- RM. S. P.

Veda N. Cirtautaa

SPORTO ŽINIOS
Veiklus Ravensburgo šachmatininkai

• Pragos Sparta, Čekoslovakijos futbolo 
meisteris, dabartiniu metu gastroliuoja Angli
joje ir pirmąsias futbolo rungtynes prieš Ar
senalą sužaidė lygiosiomis 2:2, o prieš Bir
mingham City pralaimėjo 3:1. Komandai,

Vietinę šachmatininkų šeimą sudaro 55 
vyrai ir 5 moterys. Tame skaičiuje yra ir buv. 
Marijampolės sporto apygardos šachmatinin
kų nugalėtojas Al. Zujus. Jis rugsėjo 21 d. 
turėjo simultaną prieš 16 vietos DP šachma
tininkų: 13 partijų išlošė ir 3 pralošė.

Iš ankstyvesnių rungtynių su latviais, lo
šiant 8 lentose, lietuviai išėjo nugalėtojais pa
sekme 11:5.

Pabaltijo tautų žaibo turnyre laimėtojais 
tapo irgi lietuviai: 1 v. Al. Zujuš, 2 v. latvis 
ir 3 v. lietuvis Al. Johansonas.

Visų Ravensburge gyvenančių užsieniečių 
šachmatininkų žaibo turnyre, dalyvaujant 
jaunosiom lietuvių šachmatininkų pajėgom, 
lietuviai išėjo su ypatinga pergale. Latvių 
meisteris atsidūrė 6 v., estų — 8 v. ir rusų — 
10 v. Techn. pasekmės: 1) Al. Zujus (liet.) 
11,5 t., 2) V. Iešmantas (liet.) 9 t., 3) P. Lu
košius (liet.) 8,5 t., 4) A. Kuprėnas (liet.) 8 t., 
5-6) A. Didžiulis (liet.) ir latvių meisteris Peitš 
po 7,5 t. ir kt. V. A.

Trumpos žinios iš sporto gyvenimo
• Anglijos futbolo sąjunga planuoja Berne 
(Šveicarijoje) suruošti geriausių rinktinių fut
bolo rungtynes tarp Didž. Britanijos ir Švei
carijos.
• Tarpvalstybinės futbolo rungtynės, įvy
kusios Belgrade tarp Jugoslavijos ir Čekoslo
vakijos, baigėsi Jugoslavijos laimėjimu 4:2.
• Svedija-Danija futbolo rungtynės. įvyku
sios Kopenhagoje, baigėsi lygiosiomis 3:3.

vykstant lėktuvu į Angliją, Koelno aerodrome 
įvyko lėktuvo nelaimė, tačiau laimingu būdu 
,nė vienas žaidėjas nesusižeidė.
• Vengrija-Austrija tarpvalstybinės futbolo 
rungtynės, kurios neseniai įvyko Budapešte, 
baigėsi 2:0 Vengrijos naudai. Tarpmiestines 
rungtynes Viena-Budapeštas pasekme 4:3 lai
mėjo vieniečiai. Tenka pastebėti, kad Buda
pešto futbolininkai rungtynes vedė jau 3:0 
savo naudai, tik antrame kėlinyje vienietis 
Binderis („Bimbo“) vieną paskum kitą su
kirto keturis įvarčius ir tuo būdu visai neti
kėtai išplėšė pergalę Vienos naudai.
• Miunchene įvykusiose lengvosios atletikos 
rungtynėse pasekme 94:93 latvių lengvatle- 
čiai-tės įveikė vokiečius. Vokiečių lengvatle- 
čių eilėse buvo ir dabartiniai lengvosios atle
tikos meisteriai, kaip: Eberlin, Kaindl, Erick, 
Eckelt ir kt.
• Sovietų Sąjungos futbolo meisteris Cen
trinis Raud. Armijos klubas netikėtai Mask
voje pasekme 1:2 pralaimėjo pirmenybių 
rungtynes prieš pirmenybėse paskutiniąją vie
tą užimančią Kuibiševo „Dinamo“,
• Turkijos futbolo sąjunga nusprendė, kad 
nuo dabar kiekviena pirmosios lygos futbolo 
komanda pirmenybių rungtynėse galės savo 
sudėtyje turėti penkis profesionalus žaidėjus.

Lietuviškas žodis iš Vatikano
Kas antrą šeštadienį Vatikano radijo stotis 

19 vai. 45 min. Vokietijos laiku, bangomis 
48,4 ir 5,02 duoda programas lietuvių kalba. 
Programos būna išimtinai religinio turinio ir 
trunka 15 min. Nors ir taip, jos yra su noru 
klausomos ir laukiamos lietuvių Vak. Vokie
tijoje.

Po kiekvienos transliacijos įvairiose vie
tose girdi vis tuos pačius klausytojų pagei
davimus: „tai kad taip dažniau — nors kartą 
per savaitę ir bent šiek tiek žinių iš lietuvių 
gyvenimo“. Lietuvių tremtinių požiūriu tokie 
pageidavimai suprantami, nes: 1) Vatikano 
radijo stotis vienintelė stipresnė Europoje sto
tis, kuri turi lietuvių kalba transliacijas. 2) 
lietuviai tremtiniai yra išsiilgę radijo žodžio 
gimtąja kalba ir dėl to nori jį dažniau girdėti; 
3) noras, greta tikybinių dalykų išgirsti žinių 
iš lietuvių gyvenimo, neturėtų labai gąsdinti 
programos organizatorius, nes lietuviai šiuo 
metu yra vienintėlė Europos tauta, kuri per 
radiją turi mažiausia progų klausytis ne tik 
Dievo, bet ir tiesos žodžio. Iš kur gi pagaliau 
ji gali tikėtis jį išgirsti, jeigu ne iš Šventojo’

Jei būt normalesnės pašto susižinojime są
lygos, be abejonės, Vatikano radijo programos 
tvarkytojai gautų pundus laiškų, kupinų pa
dėkos ir pageidavimų, bet kadangi tokios ga
limybės dar nėra, tai negali būti ir daug laiš

kų. Net Vakarų Vokietijoje gyveną lietuviai 
laiško pasiuntimo į užsienį atžvilgiu yra la
biau suvaržyti kaip karo belaisviai, nes savo 
laiškus jie gali rašyti tik viena kuria iš pen
kių leistų kalbų ir tai „siaurai privatinio po
būdžio“. Kadangi leistosios kalbos nė viena 
nėra priimtina, dėl to lietuviai tremtiniai 
dažniausiai susilaiko nuo korespondavimo su 
užsieniu. O jei kas ir rašo, tai tik didelio rei
kalo verčiamas. Lietuviškos radijo programos 
reikalas yra labai svarbus. Ne vienas būtų 
ryžęsis savo pastabas dėl programos jos ren
gėjams pranešti, bet jam kelią užkerta susi
rašinėjimo apsąlygojimas, nes laiškas apie ra- 
dije programą vargu ar galės būti palaikytas 
„siaurai asmenišku reikalu“. Nors ir tokios 
susižinojimo sąlygos, vis dėlto reikėtų rašyti. 
Jei iš tūkstančio laiškų adresatą pasieks vie
nas — ir tai bus gerai. Bent programos ve
dėjai matys, kad jų žodis nėra „žodis į tuš
tumą“ ir kad jis yra klausomas. Pagaliau 
reikia ir mums „asmeniškų reikalų" sąvoką 
plėsti !\

Adresas būtų toks: Radio del Vaticano. 
Transmissione de Lituano. Čita del Vaticano 
— Italien.

Sekanti lietuviška transliacija iš Vatikano 
bus spalių 26 d. K. Obolėnas

Mes ieškome savųjų
2135. Pranas A. Rakas (3201 So Halsted Sir. 

Chikago, III.) — Rako Kazio arba jo šei
mos ir Budreikienės Rozalijos arba jos 
valkų.

2136. V. Bacevičius ([14] Unterlenningen, Kr. 
Nūrtingen) — Vikniaus Antano.

2137. Bagušinskaitė-Valikonienė Anelė ([14] 
Weilheim-Teck, Boslerstr. 7) — Simu- 
kausko Vinco.

2138. Leonavičiūtė Elena ([14] Weilheim-Teck, 
Poststr. 18) — motinos Leonavičienės- 
Kanapkytės Ievos.

2139. Gegužių šeima (Blomberg-Lippa, Lan- 
gersteinweg 3, Litauisches Lager) — Ge
gužio Jono ir pažįstamųjų.

3140. Valtienė Stefanija (Schweinfurt a. M., 
Lithuanian D.P. Camp) — giminių ir 
pažįstamųjų.

2140a. Valdmanis Augustė, gim. Bruževics 
([13a] Hersbruck, D.P. Camp, Letten- 
lager) — Rudiens Augusto, Rudiens Li
nos, Rudiens Veltos, Rudiens Almos, 
Rudiens Zigrydos.

2141. Jankauskas Jonas, s. Jono ([21] Lahde/ 
Weser, Kr. Minden, Litauisches Lager, 
Camp 3) — studentų: Jankausko Jono, 
s. Miko. Jankausko Jono, s. Prano, 1945 
m. pradžioje gyvenusių Rytprūsiuose. 
Kas žinotų apie jų likimą, prašomi at
siliepti ieškančiajam.

2142. Draugelis Vytautas ([20] Deinsen, Kr. 
Alfeld, Hs.-Nr. 25) — Saulio-Šneiderio 
Karolio, jo žmonos Elžbietos ir sūnaus 
Rafaelio, gyvenusių BOtow/Pom.

2143. Aleksandravičius Juozas (D.R.K. Lejren, 
Block 10, Nymindedab, pr. Ndrre Nebel, 
Danmark) prašo atsiliepti savo buv. 
bendradarbį Irešūną, be to, inž. Mano- 
maitį ir inž. Dačbuhą.

2144. V. Petrulis (Mūnchen, SS-Kaseme Frei- 
mann, A-III. 18) — Plečkaičio Vlado.

2145. Emertaitė Milda (Dragahn, Kr. Dannen- 
berg/Elbe, Camp „Oxford“) — Emertai- 
tės Almos, gim. 1922, Emerto Fridriko, 
gim. 1926, Kriuzienės-Riepšaitės Onos 
su sūnumis Antanu ir Juozu, Varnau- 
skienės-Gudinaitės Elviros su sūnumi 
Edžiu.’

2146. E. V. „Benius" (Dragahn; Kr. Dannen- 
berg/Elbe, Camp „Oxford“ — B. 3-8) — 
Satkaitės Reginos ir Satkaitės Bronisla- 
vos.

2147. Br. Račkaitis (Regensburg, Graf-Spee- 
Str.1 22) — Račkaičio Benado, Badzevi- 
čiaus Stasio ir Samatausko Broniaus.

2148. Drevinskas Eduardas (Seedorf-Zeven, 
Kr. Bremervorde, Litauisches Lager) — 
Drevinskaitės Pranės, paskutinį kartą 
buvusios Berlyne, ir Drevinskaitės Bro
nės.

2149. Adomaitienė Ema ([20] Lehrte b. Harm.? 
Churchill Camp) — dukterų Elenos ir 
Genovaitės.

2150. Blekertienė Milda (Schwarzenbeck bei 
Hamburg, Litauisches Lager) — vyro 
Blekerto Alberto ir Grigaitienės-Bleker- 
taitės Anos.

2151. Tarvidienė Liuda (D.R.K. Lejren, Blok 
11, Nymindegab, pr. Ndrre Nebel, Dan
mark) — sūnaus Tarvido Vytauto, gim. 
1923. II. 16.

2152. Kulikauskienė Emilija (Geesthacht-Spa- 
kenberg, Litauisches Lager) — sūnaus 
Kuklikausko Alekso, sūn. Antano.

2153. Matulis Jonas ([21] Bocholt, Westf., D.P. 
Camp U 8) — Sriubaitės Stasės, Kud- 
zelio Stasio, giminių ir pažįstamųjų.

2154. Nemanius Leonas ([21] Bocholt, Westf., 
D.P. Camp U 8) — Nemanienės Zuza
nos, sūnaus Nemaniaus Vladimiro, gimi
nių ir pažįstamųjų.

2155. Baltrūnas Romas (Wiesbaden, DJ5. Camp 
563) — žmonos Baltrimienės Jadvygos, 
iki 1945. IV. 7 buv. Austrijoje prie Kap- 
fenbergo, kitų giminių ir pažįstamųjų.

2156. Kas žino apie likimą Labucko Vytauto, 
gim. 1925, buv. Dombrovoj prie Kato- 
vicų 1944-45 m., prašomas atsiliepti jo 
motinai Labuckienei Sofijai ([16] Hanau 
a. Main, Litauisches Lager, 4a-69).

2157. Kybartai: Vladas, Alfonsas ir Stasys 
(Meerbeck b. Stadthagen) — Gečienės 
Bronės ir Stegvilo Prano.

Lietuviai, gyv. (24) Lūbeck, Artillerie-Kaserne, 
Block IV, Lith. Camp, ieško:

2158. Trinskis Alfonsas — giminių ir pažįsta
mųjų.

2159. Telyčėnas Mamertas — Tunkevlčiūtės 
Vladės, giminių ir pažįstamųjų.

2160. Dielininkaitis Juozas — motinos Dieli- 
ninkaitienės Marijos ir Brazaitytės Sta
sės.

2161. Nežiną kur Vokietijoje gyv. Aukštinal- 
tis Jonas dėl savo pinigų, esančių pas 
Bučikienę Zofiją, gali kreiptis pas p. 
Šimkų ([20] Braunschweig, Roselies- 
Kaserne, Litauisches Lager), kuris nuro
dys mano gyv. vietą. Zofija Bučikienė.

Lietuviai, gyv. Rebdorf b. Eichstatt, 
D.P. Camp, ieško:

2162. Taunys Alfonsas — žmonos Taunienės- 
Andriušaitytės Teresės, giminių ir pa
žįstamųjų.

2163. Petraitienė Marijona — sūnaus Petrai
čio Jono, gim. 1924,

2164. Zarembaitės Aldona ir Marija — gimi
nių ir pažįstamųjų.

2165. Pr. Gėdžius ([23] Uchte, Kr. Nienburg- 
Weser, Lithuanian Camp „Vytis", Block 
23) — BERTASYTES Birutės-Onos. Pas
kutiniuoju metu, ji gyveno Neuen
burg/ Ems (?). Žinantieji minimos vie
tovės smulkesnį adresą arba dabartinę 
ieškomosios gyv. vietą prašomi atsiliepti 
aukščiau nurodytu adresu arba Lietu

vos Raudonajam Kryžiui, Tuebin
gen, Karlstr. 11. Ieškomosios užsienio 
pasas yra pas ieškantįjį; Lietuvos Kon
sulate New Yorke jai yra likiminial 
svarbus laiškas.

2166. Burokas Alfonsas (Darmstadt, Spessart- 
ring 6) — Borusevičiaus Alekso, iki 1944. 
XI. 20 d. gyv. Weselyje.

2167. Navikovienė Ona (Seedorf-Zeven, Kr. 
Bremervorde, Baltisches Lager, 1-7) — 
sūnaus Navikovo Voldemaro.

2168. Lietuvių stovyklos raštinė (D.P. Camp 
136, Arnsberg/Westf.) praneša kurį laiką 
toje stovykloje gyv. Petrošiui Jonui, kad 
ten jo vardu gauti iš Amerikos laiškai, 
kuriuos siunčia Steve Vilkavičius, 74 sud 
an st. Dekehester Mass.

2169. Baranauskas Petras ir jo žmona Bara
nauskienė- Svirnelytė Elena, gyv. 146 
Austin Str., Brigdeport, Conn. USA, ieš
ko savo artimųjų Ir giminių

2170. IJemeikaitė Valė ([13b] Kaufbeuren/All- 
gSu, Schmiedgasse 1, Zim. 4) — giminių 
Ir pažįstamųjų.

2171. .Gabševičienė Oona ([24] Glūckstadt, Bal
tic Camp) — vyro Gabševičiaus Povilo, 
sūnų Povilo ir Antano, dukterų Straš- 
kienės Magdalenos ir Buinickienės An
taninos.

2172. Kontrauskienė Zuzana ([13b] Kaufbeu
ren/Allg., Foettle 7) — seserų Vasiliučių 
Stefos ir Birutės, brolių Vasilių Vaclovo 
ir Zigmanto.

2173. Mkt. Kriaučiūnienė-Sukytė Rožė ([13a] 
Eichstatt-Rebdorf, Baltisches Lager) — 
Kriaučiūno Mykolo ir Martinaičio Bro
niaus.

2174. Peteraitis Augustas ([16] Rūsselsheim, 
Mainzer Str., b/333. S.S.) — žmonos Pe- 
teraitienės, dukters Zelmos ir sūnaus, 
kadaise gyv. Rehtau/Westpr.

2175. Pocevičius Ignas (Kirchheim u. Tecx, 
Wurtt, Rannerstr. 4) — giminių ir pa
žįstamųjų.

2176. Bogušauskas Jonas (Weissenstadt, Obfr., 
Marktplatz 54) — Linerto Vyto, Kurti
naičio Juozo ir kt. pažįstamųjų.

2177. Kas žinote, kur gyvena Juodis, baigęs 
Technikos mokyklą, maždaug 24-28 m. 
amžiaus? Pas jį yra mano gydytojo di
plomas. Mano žiniomis, jis turėtų būti 
kur nors anglų zonoje ir, galimas daly
kas, guli sanatorijoje. Pranešti: Dr. Ga
rankštis Alb., Hamburg, HDP Uni- 
vercity Camp, Karolinenstr.

Marcele Stumbrienė, gyv. Gross Hesepe 
Camp, Kreis Meppen, ieško sesers Kunignn- 
dos ir svainio Juozo Kybartų.

Stangas Juozas, gyv. Gross Hesepe Camp, 
Kreis Meppen/Ems, ieško Vytauto Staugo, gim. 
1925 m., giminių ir pažįstamų.

Birbilas Stepas, gyvenantis Gross Hesepe 
Camp, Kreis Meppen/Ems (23), ieško darbo 
lietuvių vedamuose orkestrų ansambliuose, 
operetėse, operose, simfoniuose ir pučiamuose 
orkestruose ar pan. Groja šitais instrumen
tais: džesbando ir timponais.
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRASTIS

Iš amerikiečių lietuvių spaudos
Kokioj būklėje lietuvių našlaičių 

pargabenimas j Ameriką
Savo laiku BALF valdyba buvo suradusi 

galimybių iš Europos pergabenti keliasdešimt 
lietuvių našlaičių į Ameriką. Kada tuo rei
kalu buvo paskelbtas atsišaukimas į Ameri
kos lietuvius, atsirado daug šeimų ir draugi
jų, kurios tą reikalą pasižadėjo nuoširdžiai 
remti. Atsirado ir- daug šeimų, kurios net 
pradėjo varžytis, kad galėtų vieną ar net du 
našlaičius įsūnyti. Bet vėliau vėl atsirado 
sunkumų našlaičiams pargabenti. Vienok 
BALF nutarė ta linkme ir toliau veikti. Bu
vo sudarytas'Lietuvių Našlaičių Fondas. Lie
pos mėn. viduryje įvyko pirmasis to fondo 
Komiteto posėdis. Valdyba pasiskirstė parei
gomis sekančiai: Nadas Rastenis — pir
mininkas, Nora Gugienė ir dr. M. J. Vi
nį k a s — vicepirmininkai, kun. J. B a 1 k ū - 
n a s — iždininkas, S. Cerienė — sekreto
rius ir eilė kitų. Šiuo metu' Komitetas pa
duoda laikraščiuose šias žinias apie našlaičių 
atgabenimo būklę: 1) Lietuvių Našlaičių Fon
do Komitetas, būdamas tiesioginėje BALF ži
nioje, lietuvių našlaičių pagalbos srityje ben
dradarbiaus su United States Committee for 
the Care of European Children ir katalikų ir 
proteštonų šalpos organizacijomis, kuriomis 
Amerikos vyriausybė yra patikėjusi rūpini
mąsi našlaičių atgabenimu. 2) Iki šiol iš Vo
kietijos yra atvykę trys našlaitės (16-17 metų) 
ir vienas našlaitis (13 metų). Yra atvežta ir 
vienerių metų amžiaus mergaitė (Rose Marie 
Talis), bet dar neišaiškinta, kam bus pripa
žinta teisė ja rūpintis. 3) Atvykę našlaičiai 
pradžioje negali būt tuoj atiduoti į privačius 
namus. Jie turi būti laikomi atitinkamose vai
kų globos įstaigose (prieglaudose, bendrabu
čiuose), kol bus surasti tinkami privatiški 
namai, kuriuose našlaičiai galės būti įsūnyti 
(adopted) ar tik globon paimti (foster home). 
4) Atvykusios trys našlaitės yra laikinai pri
glaustos pas Vargdienių Seseles (Putnam. 
Conn.). Daromos pastangos, kad nuo rudens 
jos galėtų lankyti mokyklą. Pirmoje eilėje 
rūpinamasi, kad jos galėtų patekti į lietuviš
ką įstaigą. 5) Adoptavimo sąlygos nėra leng
vos. Čia reikės griežtai laikytis esančių įsta
tymų. Todėl patartina šeimoms, norinčioms 
adoptuoti vaikus, pirmoje eilėje kreiptis į 
savo apylinkėje veikiančias vaikų globos įstai
gas ir sužinoti, ar jos gali būti pripažintos 
tinkamomis adoptuoti vaikus. 6) Šeimos, ku
rios nori ir sutinka priimti našlaičius ne adop- 
tavimui, o tik globojimui, irgi prašomos susi
pažinti su savo valstybių „foster home" tvar
kymo taisyklėmis 7) Komitetas iki šiol yra 
gavęs 3,237.25 dolerių aukų, iš kurių 1,500 00 
dolerių jau išmokėta našlaičių atvežimo ir iš
laikymo išlaidoms padengti.“

Nauja kunigų vienybės valdyba
Kunigų Vienybės Seime. Marianopolyje, 

šiais metais dalv mvo 60 kunigų. Tame sei
me, kaip pr*neša „Draugas“, padaryta svar
bių nuta.-lmų. Taip pat išrinkta nauja ku

nigų valdyba. Pirmininku išrinktas kun. P. 
Juras, sekretorium kun. M. K e m e ž i s ir 
iždininku kun/Jonas Bolt

Lietuvių natūralizacija Amerikoje
LAIC paskelbė Amerikos lietuvių spaudo

je, kad Congressional Record duomenimis iš 
liepos mėn. 29 d., nuo 1936 metų iki 1945 me
tų imamai, lietuvių JAV natūrali zavosi — 
priėmė Amerikos pilietybę 40.222 asmenys.

Jungtinių Amerikos Valsybių 
gyventojų prieauglis

Daugelis valstybių laužo galvas, kaip pa
kelti gyventojų prieauglį. Ypač po šio karo, 
kada nepaprastai didelis gyventojų skaičius 
žuvo. Panašių rūpesčių jau pastebima ir JAV. 
„Draugo“ dienraštis tuo reikalu rašo: „Šiuo 
metu JAV yra 140 milijonų gyventojų. Imi
gracija nuo 1820 ligi 1940 metų šaliai davė 
38 milijonus gyventojų. Bet juo toliau, juo 
imigracija duoda mažiau naujų gyventojų. 
Dabar gyventojų skaičius turėtų didėti iš pa
čių amerikiečių. Nuo 1930 iki 1940 metų gy
ventojų skaičius tepadidėjo 7,2%. Šiuo metu 
prieauglio procesas yra dar nukritęs ligi 6,6%. 
Visai kitaip buvo prieš 150 metų. Nuo .1790 
metų ligi civilinio karo priaugo 35% tik per 
vieną dekadą. Jeigu šitoks prieauglis būtų 
buvęs išlaikytas iki šiol, tai šiandien JAV 
turėtų 320 milijonų žmonių.“

Kiek BALF išleido- ir numato 
išleisti tremtiniams šelpti

• Kai šis rašinys pasieks skaitytojus, grei
čiausia BALF jau bus susirinkęs metiniam 
seimui. Tat seimo proga, naudodamiesi Ame
rikos Lietuvių spaudoje tilpusiais praneši
mais, skaitytojams patiekiame keletą žinių 
apie BALF padarytas išlaidas tremtinių šel- 
poso darbe.

Ligi liepos 1 d. BALF išleido šalpai pini
gais 400,527.15 dolerių. Nupirko maisto už 
75.000 dolerių. Medicinos reikmenų nupirko 
už 60.000 dolerių. Tuo pat laiku Išsiųsta 
579.800 svarų batų ir drabužių, 125.000 tomų 
knygų ir kitų reikmenų. Oficialiai buvo pa
skelbta. kad BALF iki š. m. kovo 31 d. išlei
dęs šalpai arti 1.200.000 dolerių pinigais ir 
daiktais. Kaip žinoma, BALF buvo National 
War Fund narys. Iš jo gaudavo didelę para
mą. Tas fondas nuo 1947 metų pradžios nebe
veiks. Nuo tos dienos BALF jau bus laisvas 
ieškoti paramos plačioje Amerikos visuome
nėje. BALF Jau turi National Budget Co- 
mittee pritarimą kitų metų biudžetui, kuris 
BALF vadovybės yra numatytas 525.000 do
lerių sumai. Tą sumą BALF tiki surinkti iš 
pačių amerikiečių ir Amerikos lietuvių. Dar
bui jau intensyviai ruošiamasi. Kaip žinoma, 
BALF turi 118 skyrių ir apie 1000 pagelbstln- 
čių draugijų.

Mes iš savo pusės rųetinlo BALF seimo 
proga siunčiame geriausius sveikinimus. Te
gul susirinkusiųjų pastangos duoda geriausias 
išdavas tremtinių šelpime. Dr. B. Vargas

• Sovietų Sąjunga konfiskavo iš Austrijos 
tokius dalykus: 70.000 tonų duoninių javų. 
10.000 tonų daržovių, 153.000 tonų panaudota 
raud. armijai iš šių metų derliaus ar išvežta. 
Kol taip bus. Austrijos ūkis bus netvarkoje.
• Anglijoje, nepasisekus savanoriškam ka
riuomenės verbavimui, svarstomas karinės 
prievolės įvedimas 6 metams — 2 metus uni
formoje ir 4 metus atsargoje.
• Maskvos radijas praneša, kad Sovietų Są
junga atitraukusi Europoje ir Azijoje iš visų 
ne priešų kraštų savo kariuomenę ir todėl 
kviečia tai padaryti D. Britaniją. (Kol nebus 
atitraukta iš Pabaltijo kraštų, tol mes laiky
sime. kad sovietai netiesą sako.)
■ Britai praneša, kad vokiečių pavandeniniai 
laivai per šį karą nuskandinę 2.775 prekybi
nius laivus su 14.500.000 br. tonažu, t y„ 
3.365.000 br. t. daugiau negu per pirmąjį karą 
buvo paskandinta.
• Britų, Sąjungininkų ir neutralių kraštų iš 
viso paskandinta 4.786 laivai su 21.000.000 br. 
tonažu. Povandeniniai laivai nuskandinę apie 
69%, oro pajėgos — 13%, minos ir ląivai — 
7% ir kitos priežastys — 4%.
• JAV kariuomenė vėl bando V-2. Paskuti
niu metu iššovė jau 3.600 mylių greičiu per 
valandą 102 mylias į aukštį. Tikimasi, kad su 
V-2 galima būsią iššauti iki 200 mylių aukščio 
ir į toli — 2.000 km.
• Britų imperijos kariuomenės vlcešefas gen. 
Įeit F. E. Simpson. „Inspekcijos tikslais“ at
vyko į Italiją.
• Iš Varšuvos pranešama, kad, ūkininkų par
tijos lyderio Mikolaičiko pareiškimu, saugumo 
policija areštavusi 915 ūkininkų partijos pa
reigūnų ir narių. Be to, jis pasakė, jog 94 na
riai esą užmušti, o kiti „dingę“. Visa tai para- 
lyžuoją rinkiminę kampaniją.
• Bidault pareiškė, kad Prancūzija neparsi- 
davė nei už dolerius nei už rublius ir kad ji 
ir toliau ves nepriklausomą užsienio politiką.
• Du sovietų pareigūnai Maskvos srityje nu
bausti už pasisavinimą 42.000 jardų medžia
gos, priklausančios vyriausybei.
• AP pranešimu iš Cuxhaven, Vokietijoje, 
100 baltų — mergaičių išvyko į D. Britaniją 
namų ūkio darbams.
• Iš Vašingtono pranešama, kad JAV vyriau
sybė svarstanti formalaus protesto siuntimą 
Sovietų Sąjungai, nes ten esą Amerikos pi
liečių, kurie laikomi Rusijoje kaip vergai prie 
darbiu Šie piliečiai esą nugabenti iš Balkanų 
ir kitų sričių.
• Graikijos ministeris pirmininkas Tsaidaris 
pareiškė. Jog JAV užs. reik. mln. Byrnes pa
žadėjęs atsiųsti Amerikos kariuomenės j Grai
kiją, Jei grėstų agresija.
• Amerikos žydai pradėjo akciją, kad būtų 
įsileista | Ameriką 100.000 žydų pabėgėlių.
• Vokietijoje U.S. zonoje yra iš viso 539.733 
DP, iš kurių lietuvių 33.352 asm., latvių — 
50.273, estų — 18.857, Jugoslavų — 16.429, rusų 
— 13.729, — čekų 5.945, prancūzų — 1.592, 
belgų — 848, norvegų — 94, danų — 50.000, 
kitų — 25.833, likusieji yra žydai

1947 metams DP biudžetas 
sumažinamas

Iš Frankfurto USFET G-5 skyriaus pareigū
nai pareiškė, kad 1947 metams DP biudžetas 
esąs sumažintas iki 151 milijono dolerių ir to
dėl numatyta masinė DP apgyvendinimo pro
grama 1947 metais negalės būti įvykdyta. 
Biudžetas esąs Socialės ir Ekonomikos Komi
teto sumažintas per paskutines savaites.

Kieta kova ...
(Pradžia 1 pusi.)

4. Banditai, kurie anksčiau pasidavę, bet 
neatidavę savo ginklų, taip pat .visi kiti as
mens. turį ginklų, tuoj aus pat turi Juos ati
duoti

5. Banditų ir buržuaziniai nacionalistinių 
organizacijų narių, kurie dar nepasidavė val
džios įstaigoms, šeimos turi būti areštuotos 
ir išdeportuotos.

6. Asmens, kurių namuose yra bunkeriai 
ar slėptuvės banditams ir kitiems asmenims, 
besislapstantiems nuo vyriausybės organų, tu
ri tuojaus pat pranešti apie tai vidaus reikalų 
liaudies komisariato įstaigoms. Asmenys, ku
rie nepranešė apie bunkerių ar slėptuvių bu
vimą, turi būti areštuoti ir teisiami kaip ban
ditai

7. Asmenys ka nors žiną apie bunkerius ir
slėptuvės, nežiūrint kur jos bebūtų, turi tuo
jaus pat apie tokias vietas pranešti vidaus 
reikalų liaudies komisariatui. Visi tie, kurie 
nepraneš apie jų žinomus bunkerius ar slėp
tuves, turi būti areštuoti ir teisiami kaip ban
ditų bendradarbiai.“ EJ

Vykdomojo G-5 skyriaus karininkas Alex 
E. Squadrilli pareiškė, kad US zonoje Vokie
tijoje, Austrijoje ir Italijoje esą apie l mili
joną DP. Jiems pagal projektuojamąjį biu
džetą išeina tik po 150 dolerių, ir todėl 1947 
metais jų apgyvendinimas yra negalimas.

Toliau jis pareiškė nepasitenkinimą JTau- 
tose esančiomis tendencijomis DP laikyti sto
vyklose, užuot mėginus jų problemą išspręsti, 
apgyvendinant Juos naujuose namuose. Ki
tos pasiūlytos apgyvendinimo problemos atei
nančiais metais taip pat maža teteikiančios vil
čių. Paskutinė viltis esanti Prezidento Tru- 
mano kongresui pasiūlymas perleisti DP nau
dai emigracijos kvotas tų kraštų, kurie Jų per 
eilę karo metų neišnaudojo (pvz., vokiečiai). 
Kaip girdėti, vokiečių imigrantų ištisus šešis 
metus nebus įsileidžiama į Amerikos Jung
tines Valstybes.

Pragyvenimo sąlygos Argentinoje
Iš Argentinos gautame laiške rašoma, jog 

tenai būtina yra ispanų kalba, tačiau nau
dinga ir anglų. Darbininkas per dieną už
dirba, atsižvelgiant į darbo rūšį ir dirbančiojo 
kvalifikacijas, nuo 6 iki 12 pezų Svarbesnių
jų maisto produktų kainos esančios tokios: 
duonos kg — 30-50 centų, pieno litras — 20 
et., cukraus kg — 40 et, kumpio kg — 4 pa
žai, jautienos mėsos kg — nuo 50 et. iki 1 pe- 
zos, sviesto kg — 2,5 pezos.

Grįžo keli deportuoti lietuviai
„Naujienos“ rugsėjo T d. praneša, kad ži

nios apie gausius gyventojų išvežimus iš Bal
tijos valstybių darbams į Rusiją pasitvirtina. 
Vienas kitas tų žmonių sugrįžta, bet tiek išvar
gintas ir nualintas, kad dažnai ir miršta su
grįžęs. Laikraštis rašo: „Po kelių Rusijos „ro
juje“ Išgyventų mėnesių jie grįžta visai nuka
muoti, kiti vos kaulus benešdami. Daugelis iŠ 
jų aptinę nuo bado ir baisiausioje išvaizdoje, 
be dantų, nuplikę, kiti ir regėjimo netekę."

Yra žinių, kad vienas kitas grįžęs yra iš tų, 
kurie buvo deportuoti į Rusiją 1941 m. bir
želio 14-17 d. Viename laiške kalbama apie 
m ari j am po lietę ii Aušros gatvės, kuri skurdo 
ir ligos suvarginta sugrįžo tėvynėn gyvenimo 
užbaigti.

Įvairios žinios
Lietuva turi būti nepriklausoma

SAKO URUGVAJAUS PREZIDENTAS

• Amerikos kariuomenės saugumas neturįs 
įrodančių duomenų, kad Hitleris esąs miręs. 
JAV kariuom. saug. karininkas Vokietijoje 
manąs, jog Hitleris esąs gyvas.
• Kinijoje pilietinis karas tarp komunistų ir 
C. vyriausybės vyksta ir toliau. Gen. Maršalio 
pasiūlytų paliaubų komunistai nepriėmė. Can- 
kaišekas ir vėl perrinktas prezidentu. Kinijoje 
visi vyrai nuo 18 iki 45 metų privalės atlikti 
karinę prievolę.
• Jugoslavijos vyriausybės delegacijos grupė 
yra išvykusi į Sovietų Sąjungą — Kubanėo 
sritį susipažinti su kolektyvinių ir valstybin?) 
ūkiu organizacija.
• Rusija pasižadėjo repatrijuoti 500.000 ja- 
panų belaisvių iš Rusijos teritorijos.
• Sovietų Sąjungos Aukščiausioji Taryba 
priėmė krašto gynybos reikalams biudžetą 
72 milijardų rublių sumai
• Saugumo Taryba atmete Lenkijos atstovo 
pasiūlymą — neleisti Ispanijos Franco daly
vauti Tarptautiniame Teisme. Amerikos at
stovas pareiškė, kad Tarptautiniame Teisme 
turi dalyvauti visos tautos, nes čia yra nepoli
tinė, bet Juridinė institucija.
• Sovietų Sąjunga labai patenkinta priim
tąja Prancūzijos konstitucija.
• Jugoslavijos delegacija paskutiniame Tai
kos konferencijos plenumo posėdyje nedaly
vavo. Paliktame laiške pirmininkui sakoma, 
kad konferencija buvusi neteisinga, už tai jie 
protestuoja.
• Sovietai protestuoja prieš išleistus Ameri
kos ir Britanijos naujus mokėjimo ženklus Vo
kietijoje. Nesutikimas iškilęs po to, kai va
kariečiai Berlyno komendantūroje pareiškę, 
jog šių naujų mokėjimo priemonių turėjimas 
Vokiečiams yra uždraustas.

• Nuteistųjų nacių Niurnberge mirtimi lavo
nai sudeginti ir pelenai išbarstyti.
• Prancūzijos katalikų partija ieško priemo
nių sudaryti koaliciją su socialistais ir nu
kreipti veiklą prieš komunistus.
• Italijos užsienių reikalų mlnisteriu bus 
Pietro Nenni, socialistas, 55 metų amžiaus.
• Buvęs JAV prekybos ministeris Henry A. 
Wallace dabar bus ..New Republik“ žurnalo 
redaktoriumi ir galės savo pažiūras dėl užsie
nių politikos išdėstyti
• Vokiečių belaisviams, esantiems Prancūzi
joje. leidžiama apie 200.000 asmenų pasilikti 
Prancūzijoje. IŠ viso vokiečių belaisvių Pran
cūzijoje esą 700.000.
• JAV Valstybės Departamentas paneigė 
paskleistą žinią, kad Amerika derasi su Pran
cūzija dėl karinių bazių pietų Afrikoje.
• Sovietų Sąjunga Jau apgyvendina Sacha
liną. Ji jau nugabeno 18.000 rusų kolonistų, 
steigia kolchozus, pramonę. Pietinis Sachali
nas priklausė Japonijai Sovietų imperializ
mas lygus caro imperializmui
• Daily Mail redaktoriui laiške rašo Jonas 
iš Paryžiaus apie tai kad britų lordas, teisė 
jas Lawrence, buvo kartu su Sovietų generolu 
Rudenko, kuris šimtus siuntė į kalėjimus ar 
į Sibiro vergų stovyklas tik dėl to, kad jie 
laisvai reiškė savo pažiūras. Tokiu būdu va
karų sąjungininkai yra praradę teisę tikėti, 
kad jie pakeistų vokiečių galvojimą apie de
mokratiją.
• JAValstybės per eksporto-importo banką 
suteikia Turkijai 25 milijonus dolerių paskolos 
geležinkeliams tiesti ir pramonei plėsti.
• Lėktuvas tvirtovė-Pacusan, kuris nuskrido 
iš Havajų į Kairą, padarydamas 9.500 mylių, 
turėjo išlaidų 92.000 dolerių.

Montevideo. — „Laisvoji Lietuva" praneša, 
kad šią vasarą Urugvajaus prezidentas Ame- 
zaga specialioj audiencijoje buvo priėmęs Lie
tuvių delegaciją, kuri jam plačiai nušvietusi 
dabartinę Lietuvos priespauda ir Jos būkle 
.okupacijose.

Urugvajaus prezidentas atsakydamas pa
žymėjo, kad Jo šalies lietuviai jam esą malo
nūs svečiai nes Jis lietuvių kolonija pakanka
mai pažįstas, kaip darbščią, ramią, teisingą ir 
kultūringą. IŠ jos turįs Jis susidaręs gražią ir 
Išsamią nuomonę ir apie pačią Lietuvą. Juo 
maloniau jam susitikti su sveikosios lietuvių 
kolonijos atstovais, kurie myli savo senąją tė
vynę.

Toliau Urugvajaus prezidentas pasakė:
„Lietuva kelsis. Didžiųjų demokratijų ji 

nėra niekam padovanota, o jos garbinga pra
eitis aukšta Vakarų Europos kultūra ir laisvės 
metų pasaulį stebinęs visokeriopas Lietuvos 
progresas ir yra toji teisė, kuri sako, kad jūsų 
tauta subrendusi laisvam gyvenimui, kad ji 
turi būti nepriklausoma. Tauta, kuri myli ir 
gina savo laisvę, visuomet ras jos kovoje nuo
širdžią paramą mano tautos ir vyriausybės... 
Ir taikos konferencijoje ir kitur, kur iškils 
jūsų tėvynės laisvės reikalas, Urugvajus ne
svyruojamai jį gins ir visaip rems“.

BALF pirmininkas kun.
Dr. Končius sugrįžo i Ameriką

Spalių 5 d. BALFo pirmininkas kun. Dr. 
J. Končius sugrįžo į Jungtines Amerikos Vals
tybes iš Europos, kur jis aplankė daug kraštų 
ir ilgesnį laiką buvo tarp lietuvių tremtinių.

Paryžiuje BALFo pirmininkas kun. Dr. J. 
Končius buvo priimtas JAV valstybės sekre

toriaus Byrnes Ir Anglijos užsienių reikalų 
ministerio Bevino.

Spalių 18-19 d. BALFo Seime New Yorke 
kun. Dr. J. Končius padarė platų pranešimą 
apie lietuvių tremtinių būklę Eruopoje ir jų 
šelpimo darbą. Ta pat tema jis kalbėjo ir 
Amerikos Lietuvių Katalikų Kongrese spalių 
20 d.

Respublikonai 
reikalauja...

(Atkelta iš 1 pusi)
Kada Lietuvių bus oficialiai pripažinti Res

publikonų Nacionaliniame Komitete, Jie ne tik 
galės geriau pagelbėti motutei Lietuvai, bet ir 
panaudoti savo įtaką iškelti Lietuviams Ame
rikos politikoje ir šiaip pagelbėti, kur yra rei
kalinga pažintis ir politiški kontaktai.

Iš „Naujienų“ sužinome, kad lietuvių dele
gacija, kurioje dalyvavo Adv. Antanas Olis, 
Chicago; Adv. William Laukaitis, Baltimore; 
William Kvetkus, Wilkes Barre, Pa.; William 
PaschaU, Philadelphia; Kun. Jonas Balkūnas, 
Maspeth, N. Y.; Dr. M. Vinikas, New York Ci
ty; P-nia V. Tysliava, Brooklyn; Adv. Antanas 
Šhallna. Boston; ir P. J. Zuris, Cleveland Ohio, 
susirinko. Republican National Haedquarters, 
Washingtone, kur buvo įsteigta Lietuvių Di
vizija Republican National Committee.

„Amerika“ spalių 11 d. praneša, ,kad Mas
sachusetts respublikonai priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią laisvos Lietuvos atstatymo ir 
smerkiančią bet kuriuos susitarimus, galin
čius „sustiprinti nuolatinę Sovietų ir ateisti
nio komunizmo kontrolę Lietuvoje, Lenkijoje, 
Italijoje, Graikijoje ir kituose rytinės Europos 
kraštuose“.
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