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Ar visk? esame padare?
Gyvendami nepriklausomoje Lie

tuvoje, 400 metų lietuviškos knygos 
sukaktį kuo iškilmingiausiai, įspū
dingiausiai ir reikšmingiausia atžy
mėtume. Šandien mes to viso nega
lime padaryti. Tačiau, kiek pejėgia- 
me ir kiek aplinkybės leidžia, priva
lome šią reikšmingą sukaktį tinka
mai paminėti.

Kas ligi šiol tuo reikalu padaryta?
Lietuvių Rašytojų ' Tremtinių 

Draugija, kaip jai ir tinka, ėmėsi ini
ciatyvos šios sukakties minėjimą or
ganizuoti. Tam tikslui buvo sudary
tas vyriausias komitetas ir spaudoje 
paskelbtas atsišaukimas. Mūsų pe
riodinė spauda tą sukaktį' atžymėjo 
vienu kitu straipsniu. Lietuvių Ra
šytojų Tremtinių Draugija savo met
raštį, kuris netrukus pasirodys, taip 
pat skiria lietuviškos knygos 400 me- 
ų sukakčiai paminėti. Siū metų va- 
ario 16 d. Detmolde „Aitvaro“ dra

mos kolektyvas suruošė lietuviškos 
’-nygos 400 metų sukakčiai paminėti 
jncertą Su juo „Aitvaras“ yra pa

siryžęs apskraidytf dldesnląsias lie- 
tuviu stovyklai. z iTai, rodos, ir viskas, kas li£l šiol 
padaryta lietuviškos knygos 400 me
ili sukakčiai paminėti. Kad ir labai 
•unkiose sąlygose gyvename, vis dėl
to, atrodo lig ir mažoka tepadaryta.

Tad kas dar reikėtų ir būtų gali
ma padaryti?

Pradėsime nuo periodinės spau
dos Mūsų periodinė spauda šiai su
kakčiai paminėti savo skiltyse turė
tų daugiau vietos skirti, negu kad 
ligi šio1 ji tai yra dariusi.

Lietuviškos knygos ir aplamai 
spaudos reikšmę mūsų tautiniam ir 
kultūriniam atgijimui, lietiudštara 

1 spaudos kryžiaus keliai • (spaudos 
draudimas), lietuviškoji spauda Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, lietuviš
koji spauda tremtyje etc. — štai ke
letas temų, kurios ir šiuo metu pla
čiau nušviesti yra aktualu.

Reikėtų daryti, žygių, kad lietu
viškos knygos sukaktis rastų reikia
mą atgarsį ir ne lietuviškoje spau
doje. Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugija ir Vyriausias Komitetas 
lietuviškos knygos 400 metų sukak
čiai paminėti turėtų rasti būdų pla
čiau painformuoti Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Vakarų Europos 
spaudą apie šią mūsų reikšmingą su- 

. kaktį. Gal būtų galima šiam reikalui 
nors ir nedidelis anglų kalba leidinys 
išleisti.

Apie lietuviškosios knygos sukak
tį reikėtų medžiagos duoti ir latvių, 

, estų, lenkų, ukrainiečių ir kitokiai 
DP spaudai. Sis reikalas ar nebus 
tik mūsų pamirštas.

Šios sukaktie proga būtinai reik
tų suruošti kilnojamąją lietuviškos 
knygos parodą, kurioje, kiek šiose 
sąlygose yra galima, būtų pavaizduo
ta lietuv’škos knygos per 400 metų 

• pasiekti laimėjimai ir jos kryžiaus 
keliai. Eksponatų šiai parodai susi
rastų. . V

Mūsų švietimo įstaigos šios su
kakties taip pat neturėtų pamiršti.

Apie vyskupų likimą neturima žinių
Visad gerai painformuotas Pa

ryžiaus dienraštis „La Croix“ kovo 
29 d. paskelbė, kad bolševikai iš 
Lietuvos jau ištrėmė tris vyskupus: 
Telšių vysk. Borisevičių, jo pava
duotoją vysk. Ramanauską ir Kai
šiadorių vysk. Matulionį. Tad iš 
šešių Lietuvoj beliko tik trys 
vyskupai, tarp kurių ir 95 m. am
žiaus senelis Vilkaviškio vyskupas 
Karosas.

Apie išvežtųjų vyskupų likimą 
neturima jokių žinių. Vysk. Matu- 

* lionis, kurs prieš šį karą lankėsi J. A. 
Valstybėse, jau anuomet ėjo žiaurų 
kalvarijų kelią bolševikų kalėji
muose. Nuo 1926 m. iki 1933 m. jis 
buvo kalinamas kartu su . latvių 
vysk. Sloskans baisiojoj bolševikų 
katorgoj Solovkuose.

To paties laikraščio tvirtinimu, 
iš Lietuvos esą. išvežta daug 
ninku. Religinio gyvenimo 
reiškimas esąs nepaprastai 
lytas. J.’są tik leidžiama

dvasi- 
pasl- 

suvar- 
mišias

Padėti laisvoms pasaulio tautoms savo laisvę
išlaikyti - tai JAV politika

Prezid. Trumano kalbos miniys apie spaudos ir ūkio vaidmenį
Spauda tautos tarnyboje

š. m. balandžio 21 d. Associated 
Press metinių proga suruoštame rau
te, kur dalyvavo laikraščių redakto
riai ir leidėjai, Prezid. Trumanas pa
sakė kalbą, kurios svarbesniąsias 
mintis čia pateikiame.

„Pagal amerikiečių tradiciją, laisvė 
visada yra susijusi su tarnyba. Ame
rikiečių spauda, laisvoji spauda, nie
kada neturi užmiršti savo įsiparei
gojimų amerikiečiams. Karo metu ir 
dabartinės užsienio politikos veikimo 
aiškinimo būdas yra gražių laisvos 
ir atsakingos spaudos pastangų pa
vyzdys. Nevengdama konstruktyvios 
kritikos, spauda, su retomis išimti
mis, teikė amerikiečių žmonėms pil
nus ir atvirus faktus taip, kad jie 
galėjo patys spręsti.

Dabar mes esame, kalbėjo Prez. 
Trumanas, tokioje savo ekonominio 
gyvenimo stadijoje, jog amerikiečių 
spauda gali išreikšti panašų patarna
vimą.

Amerikiečių spauda pasirinktuo
ju būdu išryškina piliečiams proble
mas, iškylančias gerovės palaikymo 
besiekiant, nurodo priežastis, kodėl 
svarbu tos laimės siekti, ir gali padė
ti nustatyti kiekvienos amerikiečių 
šeimos ateities gerovę.
Prez. Trumano ekonominė doktrina

Mes visi norime, kad gerovė nuo
lat tęstus! ir augtų. Tai yra papra
stas, normalus ir humaniškas troš
kimas —- norėti pagerinti visų mūsų 
piliečių gyvenimo standartą. Nėpa ■ 
kanka tik norėti geresnių gyvenimo 
sąlygų, reikia, svarbiausia, stengtis 
užtikrinti šiame krašte gerovės pa
stovumą.
- Mes žinome, kad JAV laisvė ir 
integralumas yra saugūs tik tokiame 
pasaulyje, kur laisvi žmonės savo

Ligi šiol gal tik viena kita gimnazi
ja yra ją paminėjusios. Stovyklose 
šią sukaktį minint, mūsų mokyklos 
turėtų imtis iniciatyvos.

Amerikos lietuvių visuomenė vi
suomet jautri svarbesniems mūsų 
tautos žygianjs. Reikia manyti, kad ji 
tinkamai paminės ir_400 metų lietu
viškos knygos sukakti. Šioji sukak
tis Amerikos lietuvių juoba turėtų 
būti įspūdingai paminėta, nes juk 
Amerikos lietuviai mūsų spaudai 
turi daug ir nemažų nuopelnų. Sun
kiaisiais caristinės Rusijos priespau
dos laikais lietuviškoji knyga, rau- 
donsiūlių žandarų gujama iš savo 
tėvynės, saugią užuovėją rado tarp 
Amerikos lietuvių, ir jų pastangomis 
gana daug vertingų knygų buvo iš
leista.

Taip buvo prieš keliasdešimtis 
metų. Šiandien Amerikoje lietuviš- 

(Pabaiga 7 pusi.) 

laikyti ir pamokslus sakyti, tačiau 
ir tai griežtoje NKVD priežiūroje. 
Uždrausta viso katalikiškoji spau
da. Neleidžiama net jokių maldų 
knygų ar parapijų biuletenių spaus
dinti. Nei bažnyčiose, nei šeimose 
negalima vaikus • katechizmo mo
kyti. Bažnyčioms uždėti nepaprastai 
aukšti mokesčiai, kad tuo būdu pri
vertus jas uždaryti. Reikia- tačiau 
viso pasaulio katalikams didžiuotis, 
kad, nežiūrint tokių replių ir bolše
vikų spaudimo, lietuviuose tikybinė 
praktika išlikusi gyva. '

„Viešoji pasaulio opinija turi 
veikti ir daryti kuo didžiausios įta- 
tos i demokratines valstybes, kad 
pagaliau išmuštų laisvės valanda 
mūsų broliams Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje“ — šiais žodžiais baiga 
straipsni apie Skaudžią Lietuvos pa
dėti tas prancūzų katalikų įtakingas 
dienraštis. („Amerika“, 1947 m. ba
landžio 11 d.)

LĄTVIJOS PASIUNTINYS JAV 
TAPO KATALIKU

Povilas Zadeikis su ponia krikšto 
tėvai

Washington. — Šiomis dienomis 
Dr. Alfred Bilmanis, Latvijos mini
steris Amerikoje, priėmė katalikybę. 
Katalikų Bažnyčion jį priėmė Apaš
tališkasis Delegatas arkiv. Amleto 
G. Cicognani.

Dr. Bilmanio krikšto tėvais buvo 
Lietuvos ministeris P. Žadeikis su 
žmona.

LIETUVIŠKA DAINA PER 
PRANCŪZIJOS RADIJĄ

Būrelis lietuvių tremtinių Pary
žiuje įdainavo Paryžiaus radiofone į 
plokšteles 4 lietuviškas dainas: „Ty
kus buvo vakarėlis“, „Sėdžiu už sta
lelio“, „Kur lygūs laukai" ir „Valio, 
plovė jėliai“.

Dainos bus perduodamos per ga
lingiausią Paryžiaus stotį. („Ameri
ka“, 1947 m. balandžio 11 d.)

kaimynystėje talkiai gyvena ir pa
laiko laisvą bei draugišką prekybą. 
Todėl mūsų politikos tikslas yra pa
dėti laisvoms tautoms, joms stengian
tis išlaikyti savo laisvę.

Daugelis šių tautų yra atsldūru- 
sios prieš pasirinkimą tarp totalita
rizmo ir demokratijos. Šį pasirin
kimą joms primeta karo paliktas 
sunaikinimas, kuris jas taip nualino, 
jog jos lengvai tampa išorinių spau
dimų ir svetimų ideologijų arena.

Suteikdami ekonominę paramą ir 
padėdami jų atstatymo darbe, mes 
galime šiuos kraštus {galinti pasi
priešinti toms jėgoms, kurios tiesio
giai graso jų gyvenimo būdui ir, pa
galiau, mūsų pačių gėrovai. Bet rei
kalingą paramą mes galime suteikti 
tik tada, kai mes patys pasiliksime 
ūkiškai pajėgūs.

Kiti kraštai gali pripažinti mūsų 
laisvojo ūkio nuopelnus tik tada, kai 
mes patys savo gerbūvi ne tik iš
laikysime, bet ir pakelsime. Mes 
žinome, kad rungtyniaujanti privati 
mūsų įmonių sistema teikia aukščiau
sią gyvenimo standartą mums pažį
stamame pasaulyje. Nuolat įkylant 
šiam standartui, mes galime parody
ti visoms kitoms tautoms laisvojo

Nuomonės apie Maskvos konf erencij q
Marshallis ja nusivylęs »

• Maskvos konferencijos nesėkmė 
buC-o užbaigta Stalino suruoštu ba
liumi, kuriame dalyvavo užsienių 
reikalų ministerial su savo svarbiau
siais 9 delegacijų nariais. Baliaus 
metu Stalinas kėlė tostą į Trumano 
sveikatą. Jo kalba buvusi ilga ir 
reiškusi tarptautinės vienybės viltį.

G. Marshallis buvęs nepatenkin
tas konferencijos nevaisingumu. Jau 
prieš išvykdamas iš Maskvos jis pa
reiškė: „Iš tikrųjų mes esame nusi
vylę, kad nesudarėme nei Austrijos 
taikos sutarties projekto nei keturių 
pakto, kuris saugotų Vokietiją nuo 
ginklavimosi.“

Grįžęs p. Marshallis į Washing- 
toną, be pranešimų prez. Trumanui 
ir partijų lyderiams, balandžio 28 d. 
pasakė viešą kalbą, kurioje pabrė
žė, kad svarbiausia konferencijos 
nesėkmingumo priežastis buvęs toks 
o ne kitoks Sovietų Sąjungos vy
riausybės laikymasis. Ta proga p. 
Marshallis suminėjo visus klausi
mus, kuriais konferencijoje nepa
vykę susitarti, nurodydamas to ne- 
susitarimo priežastis. Apsilankymo 
metu pas Staliną, generalissimus 
pareiškęs, jog reikią kantrybės. Dėl 
tokio pareiškimo Marshallis paste- 

ūkio gyvybingumą ir pirmumą. Mū
sų privati įmonių sistema yra jau pa
sauliui įrodyta. Jeigu mes galėsime 
įrodyti, jog ši sistema yra produkty
vesnė, stabilesnė, kilnesnė Ir teisin
gesnė, negu bet. kuri kita ūkinė siste
ma, mes būsime laimėję bandymą.

Birt jeigu mes atmesime ir pa
neigsime mūsų ūkio reikalingumą ir 
atsakomybę, mes neteksim? jėgos ki
tiems padėti ir nebepajėgsime kitų 
įkvėpti. JAV ūkininiai sunkumai su
teiks agitatoriams progų, kurių jie 
tik ir ieško.

Reikalinga, kad mes išplėstume 
savo ūkio pajėgumą ir dydį. Mūsų 
milžiniška gamyba karo metu nuste
bino visą pasaulį. Tai buvo fenome
nas, apie kurį ne vienas galvojo, jog 
jis ar galės tęstis ir karui pasibaigus.

Mes galime jausti tą faktą, kad 
mūsų taikos mėto ūkis gali ne tiktai 
lygintis su karo meto ūkiu,* bet ir 
pralenkti jį.“

Toliau Prezidentas paminėjo, jog 
dabartinė pramonės gamyba esanti 
71 % aukštesnė negu 1929 m., nors 
tada ji buvo pasiekusi aukščiausio 
pokarinio lygio. Sis gamybos padi
dėjimas reiškiamas ne jos verte, bet 
apimtimi.

bėjo, jog pacientas mirštąs,, o gydy
tojai .dar tariąsi. Europa negalinti 
taip greit -atsitiesti ir, todėl laikas 
dirbąs jos nenaudai.

Tačiau p. Marshallis išreiškė ir 
pasitenkinimą, jog jam pasisekę iš
siaiškinti svarbiausią Sovietų nu
sistatymą, kurio ' žinojimas paleng
vinsiąs tolimesnes derybas.

Respublikonų partijos užsienių 
reikalais kalbėtojas v>- Dulles kon
ferencijos nepasisekimą vadina tra
giška padėtimi Europos milijonams.

Daug optimistiškiau išsireiškė p. 
Bevinas, D. Britanijos užsienių rei
kalų ministeris. Optimistiškai pasi
sakė ir p. Molotovas bei Sovietų vy
riausybės organas „Izvestija“. Su
prantama, kad Sovietams yra geriau 
nesutarti, jeigu nėra taip, kaip jie 
pageidauja. Tuo būdu nesutardami, 
jie daug laimi laiko požiūriu.

NYKT vedamajame rašo, jog „ru
sai galės suprasti, kad dvireikšmės 
politikos vedimas, infiltruojant, pro
paguojant bei nuslepiant faktus ar
gumentuojant, kad nieko nebuvo su
sitarta, pagaliau susilaukė galo. Jie 
gali suprasti, kad Vakarų demokra
tija yra kieta ir, tokia būdama, ji 
privers juos imtis naujų metodų. Ar 
Vakarai tuo pačiu metu supras, kad 
kieta rusų diplomatijos laikysena ne
gali būti pašalinta žodžiais ar ragi
nimais, bet kuri turi būti Vakarų 
priimta, kaip vienas pagrindinių 
faktorių didžiojoje politinėje proble
moje, kuri mėginama spręsti?“

Jeigu Maskvos konferencija pa
sibaigė nesudarydama pagrindų Eu
ropos taikai, kurios visi laukia, tai 
esą nereikią kaltinti Kremliaus vyrų, 
nes, kaip laikraštis rašo, „jie yra, 
kaip ir Vakarų politikos vadai, savo 
ideologijos ir sistemos kaliniai... 
Jiems būtų mirtinas ar juos palau
žius pavojus laisvas Vakarų kalbos 
ar politikos įsileidimas į savo sri
ties sistemą, kurioje tos rūšies lais
vės neturi vietos.“

Kitame savo strapsnyje tas pats 
laikraštis pažymi, jog naujoji pasau
lio situacija- sunaikinusi tradicinius 
postulatus, kuriais buvo galma rem
ti izoliacinę politiką. Dabartinė pa
dėtis Amerikai pravėrusi duris į 
kaimynę Rusiją. Esą dabar reikia 
gyventi ir veikti su Rusija be iliu
zijų, nuolatos budint, kad kiekvienu 
metu būtų galima pasipriešinti tin
kamomis ir realiomis priemonėmis,

Kiekinis žemės ūkio gamybos pa
didėjimas pakyla 32%. Tautos meti
nės pajamos apskritai pasiekusios 
176 miljardų dolerių per metus, kai 
1929 m. jos tesiekusios tik 83 milijar
dus dolerių. Vienam asmeniui 1929 
m. tautos pajamų be mokesšių teko 
654 dol., o šiandien — 1.090 dol

Prez. Trumanas ta proga prisimi
nė ir debesis, kurie temdo amerikie
čių'ūkį. Jis nurodė, jog butų įrengi? 
mas pabrangęs 23 %, apsirengimas — 
24 %, maistas — 31 %, lyginant tatai 
su 1945 metais. Nuo šių metų urmo 
prekyboje kainos dar daugiau paki
lusios, pvz.: tekstilės — 39 %, žuv. 
produktai — 40%, statybos medžia
gos — 51 %, maistas — 53 %.

Prez. Trumanas atmeta tuos 
samprotavimus, kurie nurodo, jog 
kainos nėra aukštos, kol didelis {pir
kimas. Pavyzdžiu jis suminėjo mo
kytojus, tarmautojus ir kt., kurie ne
gali savo pajamų padidinti ir todėl 
jiems kainų aukštumas yra pavo- 
jingas. ,

Savo kalbą baigdamas, Prez. Tru
manas priminė spaudai, jog ji turinti 
pirmoje eilėje tarnauti savo krašto 
reikalams. (NYKT, AP).

kad būtų apsaugoti demokratiniai 
interesai ir pačių amerikiečių sau
gumas.

Tai 
spauda.

taip pasisako amerikiečių

Kokia išeitis?
klausimu kiek aiškiau išsl-
žinomasis. žurnalistas W.

Tuo 
reiškia 
Lippmannas. Jis nurodo, jog pir
miausia trys Vakarų didieji turėję 
tarp savęs susitarti Ir tik Jau pas
kum kalbėtis su Sovietų Sąjunga. 
Kada nebuvę vieningumo tarp Va
karų, Sovietų delsimas ir priešinima
sis buvęs neišvengiamas.

Lippmanas nurodo, jog rusai da
lyvautų Europos tvarkyme tik tada, 
kada jie Įsitikintų, jog didžioji Eu
ropos dalis norinti pasitvarkyti ir ba 
jų dalyvavimo.

„Mes neruošlame, sako jis, Va
karų bloko prieš Rusiją, jei mes jun
giame Vakarų Europą, įskaitant i Ją 
vakarinę Vokietiją, į Europos siste
mą, į kurią numatoma įtraukti Če
koslovakija, Lenkija, rytinė Vokie
tija ir visos rytinės Europos valsty
bės neaplenkiant ir Sovietų Sąjun
gos.“ '

„Mes, sako Jis, neskirstome pa
saulio i du pasauliu, nors jų jau yra 

(Nukelta į 7 pusi.)

Masinis žydų vykimas 
! Palestina

ŽYdŲ VADAI PAREIŠKĖ, JOG 
TŪKSTANČIAI ŽYDŲ APLEIS D» 

STOVYKLAS VOKIETIJOJE.
Tautinio žydų išlaisvinimo komi

teto gen. sekretorius Samuel Merlin 
Paryžiuje pareiškė, jog šią vasarą, 
kad ir kokie bebūtų vizų ar p. su
varžymai, prasidės žydų vykimas iŠ 
DP stovyklų Vokietijoje į Palestiną.

P. Merlin tik grįžo iš Vokietijos, 
kur atitinkamos konferencijos proga 
jis kalbėjosi su žydų vadais. Dabar 
jis ketina netrukus vykti į Ameriką 
žydų išsikraustymui organizuoti pa-’ 
ramos. Jis, be to, pareiškė, kad vi
durio Europos- žydai esą įsitikinę, jog 
jų mažiau žūsią žygiuojant į Palesti
ną, negu dabar mirštą stovyklose, 
net ir tuo atveju, jeigu jiems niekas 
šiame užsimojime ir nepadėtu.

(NYKT).
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Kas dirba-gali didžiuotis savo darbais
SCHWEINFURTO STOVYKLOS KŪRYBOS PARODOS PROGA

Prisimindamas seną patarlę, kad 
iš darbų patį žmogų pažinsi, atsira
dęs balandžio 26 d. Schweinfurte, pir
mų pirmiausia nuskubėjau į parodos 
patalpas. Pasirodo, kaip vėliau suži
nojau, kad ir pats šių patalpų įren
gimas ankštai rišasi su schweinfur- 
tiškių darbu: ten, kur jiems čia atsi- 
krausčius riogsojo bombų apgriautas 
kareivinių bloko galas, šiandien gali 
įvykti eksponatais gausi paroda tik 
tėl to, kad kruopščios lietuvių ran
kos pasistengė griuvėsius nuvalyti ir 
įsirengti patalpas stovyklos kultūri
niams parengimams. Jeigu tatai 
naudinga stovyklos reikalams, kodėl 
nepadirbėti, kad ir nežinant, kiek 
laiko bus galima savo darbo vaisiais 
naudotis?

Įžengus į taip įrengtas parodos 
patalpas, tikrai yra ko pasižiūrėti ir 
kuo pasidžiaugti. Pirmoj mintis, ku
ri ateina į galvą, yra ta, kad gal ne 
vietoje kadaise krito bomba, patai
kiusi į dabartinį parodos pastatą. 
Jeigu ji būtų atskėlusi kiek didelesūį 
bloko kampą, atsiremontavus, be 
abejo, būtų daugiau erdvės ir dabar 
vykstančios parodos eksponatams 
išdėstyti. Dabar gi jaučiasi, kad dau
giau pririnkta ir prigaminta, negu 
kad be didesnio suspaudimo galima 
išdėstyti. Bet tai gal visai nemlnė- 
tina smulkmena.

kant šioje stovykloje išeinančio „Tė
viškės Garso“), mokyklų — pradinės 
ir progimnazijos, skautų, visų kitų 
stovykloje dirbančiųjų (jų tarpe 
įvairių šakų amatininkų ir jų moki
nių). Kiekvienas kambarys ar jo da
lis puikiai pavaizduoja ir įtikina, 
kad stovykloje, kuri pajėgė pasiga
minti tiek įvairių dirbinių, darbui ir 
amatui reiškiamas rimtas dėmesys. 
Taip iš tikrųjų ir yra. Pasirodo, ne
gana to, kad kvalifikuoti amatinin
kai yra susibūrę į darbo bendruome
nę, pasiskirščiusią į keletą artelių 
(vyrų, moterų ir vaikų rūbų siu
vyklos, batų dirbtuvė), bet su ne
mažu susidomėjimu vyksta ir šių 
amatų mokymas — naujų amatinin
kų ruošimas. Teisingai ir daroma: 
amato mokėdamas, duoną visur gau
si. Šiuos visus skyrius belankydamas, 
žmogus įsitikini, kad sumani galva 
ir mikli ranka ir iš paprasčiausių 
niekniekių padaro pasigėrėtinus da
lykus. Taip iš stiklo nuolaužų atsi
randa originaliai išdabinti paveiks
liukai, o iš unrrinių skudurų — vai
kiški drabužėliai, gi dar iš mažesnių 
gimsta lėlės — lietuvaitės: dzūkaitės, 
žemaitukės, žvėjų dukros ir p. Na, 
pagaliau, negi viską čia išskaičiuosi! 
Reikia pačiam savo akimis visa pa
matyti.

Gražioji Nemuno šalis
(29) KLAIPEDA

III Čia jungiasi tvirtovės griovis su ak-

Eksponatai, kurių čia tikrai apstu, 
suskirstyti į du pagrindinius sky
rius: iš Tėvynės atsivežtiniai dalykai 

. — pirmajame aukšte, tremties dar
bai antrajame aukšte. Šie abu sky
riai vienas kitą ne tik papildo, bet ir 
pagrindžiS: jeigu mes šiandien įsten
giame nuostabių dalykų sukurti — 
perdaug nesistebėkite, laisvame savo 
krašte 'turėjome neblogesnes rankas. 
Arba atvirkščiai.

Pirmajame aukšte į akis krinta 
gausios1 fotografijos, vaizdais prabil- 
daTnos į žiūrovą apie tėviškę, kurios 
žemės žiupsnelis ir čia atsirado. Po 
jų eina gausybė įvairių, įvairiausių 
rankdarbių ir laisvosios Lietuvos 
pramoninių gaminių. Kiekvienas 
daiktelis sukelia gyvus anų laikų 
prisiminimus. Greta gintaro dirbi
nių, pinigų ir graverių darbų kolek
cijų, kažkaip pasigendi lietuvišku 
pašto ženklų, kurių rinkiniui būtų 
atsiradę vietos. Žiūrovo dėmesį ma
loniai patraukia kambario kampe 
pastatyti keli padengti stalai, lygiai 
kaip anais laikais jaukiame tėviškės 
bute. Koks milžiniškas skirtumas, 
palyginti su kampu dabar skurdžiu 
kareivinėse ar barake! Taip, kadaise 
mes mokėjome ir. anaip gyventi. 
'Tegrįžtie panašūs laikai — mokėsime 
vėl be skriaudos kitam taip pat įsi
rengti.

Antrasis aukštas pasiskirsto jau į 
kelis poskyrius: spaudos (tikriau sa-

Pirmoji lietuviška firma Bavarijoj 
„A U F B A U“ 

spausdina įvairius (vienos ar kelių 
spalvų) blankus. Atlieka vinječių, 
adresų ir pan. projektus ir spausdi
nimą. Aprūpina įvairiausios rūšies 
popieriumi ir kita raštinės medžiaga.

Užsakymus siųsti šiuo adresu: 
Fa. „Aufbau“ Mūnchen 27, 

Fr.-Herschel-Str. 16.
Kas žino apie Matulionio Jono 

mirtį prie Raseinių, prašau pranešti 
šiuo adresu: Švabaitis Juozas, (24) 
Schleswig, Hestebergstr. 64, 
D.P. Camp „Grunwald“.

' Pavyzdinuam Lietuvos ūkininkui
Jonui Eidukevičiai mirus

Šių metų kovo 26 dieųą tremtyje, 
atskirtas nuo savo pamiltos tėvų že
mės, mirė vienas pavyzdingiausių ir 
pažangiausių Lietuvos ūkininkų — 
Jonas Eidukevičius, Lydimas gau
saus būrio artimųjų ir Reutlingeno- 
Pfullingeno bendruomenės naių, ve
lionis buvo palaidotas gražiose Pful- 
lingeno' kapinėse, iki ateis laikas 
įvykdyti jo paskutinį pageidavimą — 
kūną pervežti ir palaidoti laisvoje 
ir nepriklausomoje Lietuvoje.

Lietuvos žemės ūkio pažangumas 
ir kultūrinimas yra tampriai susijęs 
su vėlionies Eidukevičiaus vardu. Jo 
darbštumo dėka Lietuvos žemės ūkio 
pažangumo pavyzdys yra nuaidėjęs 
ir už Lietuvos sienų. Trumpame 
straipsnelyje,' prisimenant vėlionies 
nuopelnus, sunku išvardinti visus jo 
laimėjimus, kurie buvo atžymėti šim
tais diplomų, premijų ir kitokiais 
pripažinimo aktais. Nepaliaujamos 
virtinės ekskursijų ne tik Lietuvos, 
bot ir užsienio žemės ūkio specialistų

Iškilmingasis parodos atidarymas
sutraukė gausų būrį kviestinių sve
čių: aukštesnio ir žemesnio rango 
unrriečių, kaimyninių tautybių (lat
vių ir kt.) atstovų vokiečių admini
stracijos pareigūnų. Vieni jų žinojo 
ar jautė, kad šiuose kareivinių mū
ruose eina kruopštus darbas ir mo
kymasis, naujas specialybes įsigy
jant, kitiems, reikia manyti, kaip ir 
daug kur kitur, ir,.ši tremtinių sto
vykla ligi šios parodos kamatymo ga
lėjo atrodyti dykaduorfių buveine. 
Jeigu dabar jie jau kitaip galvoja, 
o tuo netenka abejoti, tai tik dėl to, 
kad jie pamatė savo akimis darbus, 
kuriais dirbantieji tikrai gali pasi
didžiuoti. Tik šiuo keliu eidami ga
lime piktus gandus išsklaidyti.^

Schweinfurtiškių darbo šventė 
būtų nepilna, jeigu po darbo nesektų 
ir pramogas. Netrūko ir jų. Tą pačią 
dieną stovyklon atvykęs L. T. An
samblis su dideliu pasisekimu suvai
dino „Atsisveikinimo“ montažą, o 
sporto mėgėjai gavo progos pamatyti 
besirengiančius krepšininkus: Seli- 
genstadtas — Schweinfurtas. Po at
kaklios kovos rungtynės baigėsi 38:18 
(18:6) pirmųjų naudai.

Gaila, kad paroda tegalėjo truk
ti tik.iki balandžio 28d., nors būtų 
pravartu ir kaimyninėms stovykloms 
ja pasigėrėti. M. Zubrys.

Tremties Vargo Mokykla
RAVENSBURGO GIMNAZIJA PRADĖJO NAUJUOSIUS MOKSLO 

METUS,
S. m. balandžio 21 d. Ravensburgo 

Lietuvių Gimnazija pradėjo trečiuo
sius savo mokslo metus tremtyje. 
Gimnazija buvo įsteigta ir gavo ofi
cialų prancūzų karinės valdžios lei
dimą veikti, kaip „licėe Lithuanien“. 
Vėliau, ji perėjo tuomet ką tik įsi- 
kūriusios UNRRA-os globon ir yra 
iki šios jos globojama; lygiai kaip 
ir vietinė pradžios ir Prekybos mo
kykla.

Pradžioje gimnazija įsikūrė Obere 
Breite gatvėje restorano „Zur Kan- 
ne“. patalpose. Tačiau dėl kambarių 
ankštumo dalis klasių buvo perkelta 
į Rauo. V Kryžių. Vėliau buvo gautos 
patalpos MarktstraBe 2, o nuo pernai 
metų rudens — visai neblogos ir erd
vios patalpos Ąlarienplatz gatvėje, 
valdiniame vokiečių Wirtschaftsam- 
to name.

Kaip kiekvienas darbas pradžioje, 
kūrimose stadijoje, esti nelengvas, 
taip ir gimnazijai pirmieji metai bu
vo ne iš lengvųjų. Trūko daugelio 
dalykų dėstytojų, vadovėlių moki
niams, teko verstis užrašais, diktuo
jant ir apsunkinant einamąjį kursą, 
nes pamokų-valandų skaičius ir be to 
buvo ribotas. Dėl patalpų išsklaidy
mo mokiniams tekdavo sugaišti? bė
giojant iš vieno miesto galo į kitą, 
dėl jų ankštumo teko dirbti kelio
mis pamainomis — prieš piet ir po 
piet. Žodžiu, tai buvo tikra tremties 
Vargo Mokykla.

Tačiau energingo gimn. direkto
riaus rūpesčiu ir pastangomis, dar
bas gimnazijoje žymiai palengvėjo, 
įėjo į normalias vėžes, gavus visiš
kai geras ir erdvias patalpas, kuriose 
ir dabar gimnazija veikia.

Netrukus ir kvalifikuotų, aukš
tąjį mokslą baigusių dėstytojų skai
čius padidėjo.

bei kitų ekskursantų, besidominčių 
Lietuvos žemės ūkio kilimu ir pa
žanga, lankydavosi vėlionies Eidu
kevičiaus ūkyje, kuriame kūrėsi ir 
brendo kruopštaus darbo, pažangos ir 
nepaliaujamo siekimo kelti Lietuvos 
žemės ūkio vardą vaisiai.

Pavyzdingas žmogus, lietuvis ir 
ūkininkas — savo prakaitu sukūręs 
pavyzdingą laisvos Lietuvos sodybą, 
žiauraus ir nedėkingo likimo liko 
nublokštas į svetimą kraštą, atitrauk
tas nuo pamilto darbo ir nesulaukęs 
visų lietuvių laukiamos grįžimo va
landos, žiaurios ligos pakirstas, lūžo 
ir tragiškomis aplinkybėmis laikinai 
tenka Jo mirtingiems palaikams il
sėtis svetimoje žemėje.

Pasilikusiems tęsti' pradėta kovą 
dėl Lietuvos laisvės lieka velionis 
kaip šviesus pavyzdys darbštumo, to
lerancijos ir lietuvio ūkininko kon- 
sekvenviškumo. Jo testamentas — 
ilsėtis Tėvų žemėje — Išsipildys!

J. Mšk.

Jau praeitais mokslo metais vi
sose aštuoniese gimnazijos klasėse 
mokėsi apie 60 mok. Praeitų metų 
pavasarį I-ąją laidą baigė 8 abitu
rientai (5 bern. ir 3 merg.). Jiems 
iškilmingojo gimnazijos baigimo me
tu buvo įteikti atestatai, teikią teisę 
stoti į visas aukštąsias vokiečių mo
kykla^
- Šių metų kovo 19 d. buvo iš
leista .II-ji abiturientų laida.- Ją 
baigė ir gavo atestatus 11 abiturien
tų (5 bern. ir 6 merg.). Iškilmingasis 
atestatų Įteikimas sutraukė nemažą 
vietinės ir kaimyninės kolonijos gy
ventojų skaičių — 'Ąvų, mokytojų, 
įv. amžiaus jaunimo bei visuomenės, 
kadangi šios rūšies įvykis, tiek pa
tiems abiturientams, tiek visai vie
tinei kolonijai, buvo iškilminga’ ir 
ilgai nepamirštama šventė.

S. m. kovo 29 d. gimnazija baigė 
mokslo metus ir atostogavo ligi ba
landžio 21 d. Tačiau ir atostogų me
tu, tuoj pat po Velykų, direktoriaus 
iniciatyva buvo rengiamas visuome
nei bei gimnaziniam jaunimui pas
kaitų ciklas. Jas laikė savo sričių ir 
specialybių žinovai pedagogai, gvil
dendami populiariu stiliumi kiekvie
nam inteligentui ir išsilavinusiam 
žmogui rūpimus klausimus. Paskaitų 
tikslas — pakelti jaunimo (ypačiai 
gimnazinio) visuomeninį subrendimą 
ir intelektualinį lygį.

Paskaitos vyko popietinėmis va
landomis R. Kryžiaus salėje. Į jas 
susirinkdavo nemažas būrelis klau
sytojų, norinčių praturtinti savo ži
nių bagažą vertingomis populiario
mis paskaitomis. Jų ciklas apėmė 
visas populiariąsias' gyvenimo šakas, 
kaip tai — lietratūrą, sportą, tech
niką, meną, gamtos ir natūralių 
mokslų sritį ir p.

Kiek teko patirti, visuomenė 
gimnazijos vadovybei labai dėkinga 
už atgaivintas savo laiku veikusio 
Ravensburge visuomenės universi
teto tradicijas ir laukia naujų prele
gentų. Paskaitos numatomos tęsti 
tol, kol gražus pavasario oras išvi
lios auditoriją į gamtą į saulę.

Prieš pradedant naujuosius moks
lo metus, balandžio 17—19 d. lietu
vių gimnazijoje vyko keliamieji ir 
stojamieji egzaminai į pirmąsias 
gimnacijos klases. Naujų mokinių J 
pirmąją klasę priimta 8.

■ Šiuo metu yra gimnazijoje apie 
50 moksleivių ir 19 mokytojų. Gim
nazijai vadovauja direkt. J. Valuko- 
nis ir vicedir. B. Babrauskas. Švie
timo Vadybos parėdymu, įvedamos 
moksleiviams popietinės praktinio 
pobūdžio pamokos iš elektromecha
nikos, radijo, komercinių dalykų, siu
vimo ir pan., kurių tikslas — pa
rengti mokinius praktiškai sunkiam 
tremtinio gyvenimo darbui Ir galimai 
emigracijai.

Linkėtina ir toliau Ravensburgo 
Liet. Gimnazijai varyti sėkmingą 
švietimo barą sunkiose tremties sąly
gose.

Ravensburgietuis

Klaipėdą pasiekėme traukiniu. 
Vos išėjome iš geležinkelių stoties, 
tuojau prieš mūšų akis dešinėje gat
vės pusėje iškilo puošnūs Respubli
kos Pedagoginio Instituto rūmai. 
Paėjėję dar gabaliuką, prisiartino
me prie Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus ligoninės su ambulatorija. 
Modernūs pastatai, dar moderniš- 
kesni Įrengimai, kuriuos tuo atžvil
giu nebent pralenkia Vytauto Di
džiojo Universiteto klinikos Kaune. 
Tenai pat, Stoties ir Simano Da
cho gatvių kampe, iškylo didžiuliai 
neseniai statyti Vytauto gimnazijos 
rūmai. Juose telpa ir laikinai prisi
glaudęs Prekybos Institutas. Šie 
rūmai tai dvasinio lietuvių gyvenimo 
tvirtovė. Neveltui fasado viršuje įra
šyti Tautos Himno žodžiai, nusaką 
didžiąją šių rūmų misiją: Ir šviesa 
ir tiesa mūs žingsnius telydi...

Nuo šių rūmų pasukome Simano 
Dacho gatve ir pasiekėme „Ryto" 
bendrovės rūmus. Juose įrengta mo
derni spaustuvė, aprūpinusi ne tik 
Lietuvos pajūrį lietuviškais laikraš
čiais (Vakarai, Lietuvos Kelaivis, Pa
jūris, Darbininkų Balsas, Santara, 
Baltischer Beobachter), bet ir knygų 
leidime vaidinusi nemažą vaidmenį 
visoje Lietuvoje. Čia pat prisiglau
dęs Eltos skyrius ir įvairių organi
zacijų būstinės. JPar kiek pakelia
vus, besigrožint senaisiais miesto 
pastatais ir visokių gėrybių prikrau
tomis parduotuvių vitrinomis, Prezi
dento Smetonos gatvės gale pasie
kėme Gubernatūrą, pašto , rūmus, o 
vasaros rytiniame miesto pakraštyje 
— kapines. Jose įsidėmėtinas žuvu
sioms Klaipėdos vaduotojams pamin
klas, nuolat puošiamas ne tik gyvo
mis gėlėmis, bet ir įvairiomis pro
gomis čia iškilmingai sudedamais 
vainikais, papuoštais tautiniais kaspi
nais. Tai vis meilės ir pagarbos žu
vusiesiems didvyriams pareiškimas.

Iš kapinių pasukome į Turgaus 
gatvę, vedančią į to pat vardo aikštę, 
prie kurios pamatėme Teatro rū
mus, kurie jau buvo susilaukę ir 
nuolatinės Lietuvių Operos, neskai
tant dažnų Valstybės Teatro gastro
lių iš Kauno.

‘Iš prekyvietės, kur kas savaitę 
trečiadieniais ir šeštadieniais vyk
davo turgūs, eidami į Naująjį tur
gų, pasiekėme geležinį sukamą tiltą.

„Čiurlionio" koncertai balių 
sargybų kuopoms

NUERNBERGAS.----Šio miesto
vardas praskambėjo po visą pasaulį. 
Tai vieta, kur akloji Temyda svarstė 
karo nusikaltėlių, pamynusių žmo
niškumą, darbus. To miesto apy
gardoje dabar yra įsikūrusios baltų 
sargybų kuopos, kurioms yra pa
vesta saugoti karo nusikaltėlius, 
esančius kalėjimuose, ir šiaip įvai
rius amerikiečių karinius pastatus 
bei įrengimus.

Baltų sargybų kuopų vadovybės 
iniciatyva, čia buvo čiurlioniečlai 
pakvietsti koncertų. Š. m. kovo 23 
ir 24 d. jie tuo būdu koncertavo 
baltų sargybų kuopų ir amerikiečių 
kariams prie Nuembergo, Fuertho 
operos rūmuose. Per abu koncertus 
operos rūmų salė buvo sausakimšai 
pripildyta karių ir iš dalies civilių, 
kurie menininkus labai šiltai priė
mė. Pažymėtina, kad šiuose puoš
niuose operos rūmuose, kuriuose da
bar statomos klasikinės operos, pir
mą kartą skambėjo lietuvių liaudies 
dainos ir scenoje lietuviai rodė .sa
vo gražius liaudies šokius.

Š. m. kovo 25 d. čiurlioniečiai 
koncertavo netoli Fuertho esančiame 
Zirndorfo mieste baltų kariams ir 
vokiečių visuomenei. Po koncerto 
vietos burmistras, atžymėdamas 
čiurlioniečių pasirodymą, įteikė 
kiekvienam programos dalyviui po 
asmeninę dovaną. Reikia pabrėžti, 
kad čiurlioniečiams viešint baltų 
sargybų kuopose, tiek iš kuopų va
dovybės, tiek ir iš paskirų karių 
buvo susilaukta didelio rūpestingu
mo ir lietuviško vaišingumo.

Pasinaudojant čia buvimo proga, 
buvo taip pat aplankytos lietuvių 
stovyklos Wundsledelyje ir Bay- 
reuthe, kur lietuvių kolonijų gyven
tojams buvo duoti trys koncertai. 
Šios abi kolonijos yra netoli Čekijos 
sienos ir dėl susisiekimo sunkumų 
čia mažai kas yra užklydęs su me
niškais pasirodymais, todėl jų gy
ventojams čiurlioniečių apsilanky
mas buvo maloni staigmena. Ir čia 

menės (Dangės, kąip vietiniai žmo
nės.ją vadina) upe. Užsilikę tvirto
vės pylimai gyvai primena Klaipėdos 
vargus. Prie tilto galėjome išsinuo
moti valteles po Kuršių mares pasi
važinėti, ko gera, dar nukilti ir į 
Kuršių Neringą, tą gražiąją Lietu
vos Saharą, bet šį kartą mums rū
pėjo susipažinti su kita Klaip ėdos 
miesto dalimi. Kelionę į Lietuvos 
Saharą atliksime kitą, per Kuršių 
mares persikėlę nuolat važinėjančiu 
keltuvu.
Taigi, šįkart pasukome Tvirtovės 
gatve ir priėjome Lindenau laivų 
dirbtuves, kurios gaudavo užsaky
mus net iš Pietų Amerikos.

Tiesa, einant Akmenės upės pa
kraščiu pro Naująjį turgų, prieina
mas pakeliamasis tiltas, kuris 1854 
m. Klaipėdon atsilankius princui 
Fridrichui Karoliui, jo prisiminimui 
pavadintas Karolio tiltu. Čia pat 
netoliese įsikūrusios įvairios valdi
nės ir uosto įstaigos ir sandėliai: 
uosto valdyba, muitinė, teismas ir 
kalėjimas, net ir miesto pirtis, kurios 
aikštėje yra vad. „Gaidžio šulinys“. 
Į vakarus nuo Malkų gatvės pasie
kėme 1890 m. statytą, baltai dažytą 
locų bokštą, kuriame budį locai stebi 
į uostą įplaukiančius laivus, o reika
lui esant padeda jiems čia įplaukti. 
Salia bokšto prisiglaudęs signalo 
stiebas, kuriuo žvejams ir jūreiviams 
pranešamos numatomos oro atmai
nos, o jas žinoti visados pravartu 
prieš leidžiantis Į jūrą, nors instink- 
tyvinis nujautimas seną jūreivį ar 
žveją retai teapgauna.

Toliau pasiekėme Vitę su žvejų 
uostu. Dešinėje pusėje už paskuti
nių trobų pamatėme aukštą, j bosą 
panašų bokštą. Tai švyturys; rodąs 
žvejams ir jūreiviams kelią į miestą. 
Kitas švyturys, statytas 1796 m7 yra 
pačiame krantinės gale. Seniau čia 
buvęs tik didelis stulpas ir prie jo 
prikabintas žibintas. Dabartinis švy
turio bokštas iškilęs 29 m aukščiau 
jūros paviršiaus ir 45.000 žvakių 
šviesa šviečia apie 35 km atstume.

Netoli Kuršių marių santakos su 
Baltijos jūra, prie antrojo molo yra 
kitas 10 m aukščio švyturio bbkštas.

Pavargę bekeliaudami po miestą, 
prieš leisdamiesi rytojaus dieną to
lesnei kelionei, apsinakvojome mo
derniame, lietuviškame Viktorijos 
viešbutyje. <—vk—

viešint buvo patirta tikrai nuošir
daus lietuviško svetingumo ir šir
dies. Tolimame Bayreuthe čiurlio
niečiai davė paskutinįjį priešvely- 
kinį koncertą ir š. m. kovo 31 d. grį
žo į nuolatinę gyvenamą vietą pran
cūzų zonoje. (b.)

KEMPTENAS. — Keliolikai mo
kyklinio amžiaus jaunuolių p. Ko- 
lupailienė savo privačia iniciatyva 
buvd suruošųsi fortepiono pamokas. 
Balandžio 13 d. jaunieji skambinto
jai turėjo uždarą fortepiono koncer
tėlį, savo gražia pažanga nudžiu
gindami susirinkusiuosius.

— Kempteno Šarūnas paskuti
niuoju metu turėjo dvejas rungtynes 
su Kaufbeurene esančiais -amerikie
čiais kariais, supliekdamas juos 
56 : 36 und 54 : 38. Balandžio 20 d. 
Kempteno GSK Įveikė Memminge- 
no DP rinktinę vos 36 :34.

Balandžio 19 lietuviai ir estai 
šachmatininkai supylė vokiečių 
šachmatininkų klubo narius 6,5:5,5. 
Iš lietuvių po tašką1 laimėjo Paške
vičius, Sirutis, Guobys, Šileikis ir 
Adomaitis. Šerėnas prieš vieną iš 
stipriausiųjų vokiečių šachmatinin
kų išplėšė pusę taško. K.Da.

DP SKRYNINGAVIMAS TĘSIAMAS
Amerikiečių karių laikraštis „Stars 

and Stripes“ balandžio 22 d. paduoda 
UP žinią iš Muencheno apie DP skry
ningų tęsimą. Laikraštis nurodo, jog 
Bavarijos karinė vyriausybė pareiš
kusi, kad UNRRA globojusi kartu su 
visais kitais DP ir 24.000 asmenų, 
kurie neturėję teisių į šią globą. Kaip 
atitinkamas karinės vyriausybės pa
reigūnas pažymėjęs, 12.000 tokių as
menų esą jau išskryninguota, kitus 
12.000 skrynininlų komisijos ketinan
čios jšskryningupii. Svarbiausias 
pagrindas UNRRA-os teikiamai glo
bai nutraukti esąs savanoriškas DP 
atvykimas į Vokietiją. Tokie papil- 
dasnai išskryninguotini asmens esą 
Visų Europos tautybių žmonės.
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Maskvos konferencijai pasibaigus
Gen. George Marshallls maskviš

kių yra vadinamas „Generolu Mar
šalu“. Jiems tat primena kažką pa
našaus i valstybės galvą, jos vyriau
sią titulą, kuriuo yra pasikaišą Sta
linas. Prieš konferencijai praside
dant, sovietinė spauda skleidė nema
žą optimizmą dėl konferencijos sėk
mės. Bet vėlybą pavasarį, šaltoje 
Maskvoje nenuotaikingai konferen
cija prasidėjo. Optimizmas pamažu 
blėso. Jį sukūrė sovietų ambasado
rius Ivanovas, rezidavęs Kinijoje. 
Pastarasis, besinaudodamas Stalino 
ir Molotovo dideliu pasitikėjimu, 
nuolat įtikinėjo, kad gėn. Marshal- 
lis turi vieną tikslą: suartinti Wa
shingtons su Maskva.

Politbiuro sovietų užsienio poli
tikai vadovaują organas, paruošė 
eilę kompromisinių planų ne vien 
tik Tolimųjų rytų klausimams 
sprąsti. Tiesa, pastarieji užima žy
miai svarbesnę vietą, tarptautinės 
politikos forume už europinius. Bet 
ten viešpatauja amerikietis generolas 
Mac Arthur, kuris yra pasižymėjęs 
dideliu nenuolaidumu sovietams. 
Kinijos, Mandžūrijos, Korėjos klau
siniai gali būti išsprendžiami tik kam 
nuolaidas padarius. Amerikiečiai 
nėra pasiruošė, sovietams, nors ir 
mažiausią žemės gabalą ten užleisti. 
Maskva lengvai yra pelniusi kai ku
rias sritis. Ji nori jas bet kuria kai
na išlaikyti. Balkanų problema, ku
rią tik paviršutiniškai apsprendė 
eilė konferencijų, taip pat nėra ga
lutinai išrišta. Maskva, kartą įkė
lusi koją ten, nemano pasišalinti. 
Centrinės Europos: Vokietijos ir 
Austrijos taikos sutarčių sudarymas 
užšalo Maskvoje. Jis pareina nuo 
abipusio susitarimo ir nuolaidų, bet, 
deja, nė viena iš šalių nenori jų 
daryti.

Ką tik konferencijai prasidėjus, 
amb. Novikovas, įpėdinis žinomo 
GTomyko, dabar besėdįs Washing
tone, staiga praneša, kad Tolimuose 
Rytuose, JAV vis labiau savo pa
dėtį sutvirtina. Amerikiečiai Cang- 
kaišekui siunčia įvairiausiuos gink
lus: švarvuočius, lėktuvus kad juos 
panaudotų kiniečiams komunistams 
Išstumti. Maskviškei konferencijai 
dar neįpusėjus, kiniečiai nacionali
stai puola komunistus ir išstumia 
ne vien iš Jenano, bet užima 3 mil
žiniškas provincijas. Cangkaišekas 
ir tuo nesitenkina. Jis siunčia gar
sųjį ultimatumą Maskvai, reikalau
damas apleisti Mandžūriją, o ypač 
Bargos stritį. Jei sovietai šio rei
kalavimo nepatinkins, Cangkaiše
kas grasina pulti Išorinę Mongo
liją, sovietinį santarvininką. Išo
rinės Mongolijos tariamosios vyriau
sybės galva T. Bolzan paskubomis 
vyksta į Maskvą pasitarti. Po trum
po pasitarimo sovietų gener. štabo 
viršininkas maršalas Vasilevskij 
Siunčia karinius sustiprinimus į ry
tinį Sibirą. Gen. Marshall ultimaty
viai reikalauja Korėjoje sukurti ne

Maskviškėje konferencijoje pasi
reiškė du skirtingi pasauliai dvi at
skiros taktikos. Amerikiečiai gina 
principinius klausimus ir kai kada 
yra nuolaidūs atskirais atvejais. 
Retkarčiais jie daro nuolaidas, vie
ną ar kitą klausimą sprendžiant, 
pvz., reparacijų reikalu. Bet ir ši

Užkulisinis žaismas. — Skirtinga taktika. — Austria infelixit. — Atsisvei
kinant su Kremliumi.

Rašo Gediminas Galvanauskas

priklausomą valstybę ir nesileidžia 
į kalbas dėl bet kurių Molotovo siū
lymų.

Viduržemio rytinėje srityje įsi- 
vyriauja nepaprasta įtampa. Dar so
vietams drauginga JT tarpžinybinė 
komisija nebaigė darbo Graikijoje, 
tenykštė vyriausybė įsakė kariuo
menei ruoštis visuotinam puolimui 
prieš sukilėlius. Graikijos ir Turki
jos saugumas tampa tarptautine 
problema . Prez. Trumano kalba, pa
sakyta kovo 12 d., suskaido pasaulį 
j laisvąjį ir atsidūrus tironų ran
kose. Prez. Jefferson žinomoji prie
saika kovoti prieš tironiją, dar khrtą 
prez. Trumano yra pakartojama. Jo 
siūlymas Graikijai ir Turkijai' su
teikti 400 mil. dolerių, gen. Marshall 
paskatinus, Senato priimtas 67 bal
sais prieš 23. Šiuo metu Washing- 
tono politinių sluogsnių nuomonės 
komentatoriui, Walter Lipmann te
lieka daryti išvadą, kad Juodoji jūra 
yra ..atvira amerikiečių karo laivy
nui. Tuo būdu amerikiečiai galį 
lengvai pasiekti sovietų širdį ir rei
kiamų metu ją paraližuoti.

Kai prez. Truman gausiai susi
rinkusiems žurnalistams pakartoti
nai primena pasauly siaučiančią ti
roniją ir pareiškia: „Mes turime pa
gelbėti pavergtoms tautoms apsis
pręsti, o tuo tikslu privalome būti 
tvirtais“, Maskvos konferencijoje 
įšąlą vienas klausimas po kito. Vi
są sovietini spaudimą turi atlaikyti 
gen. Marshall, nes žinomieji- pata
rėjai Vandenberg ar Connelly liko 
namie. Negalima tvirtinti, kad ir šį 
kartą jo palydovai būtų sovietams 
palankesni už ankstesnius. Ben 
Cohen yra ypač dadelis sovietų ne
draugas. Charles Bohlen, Krupp von 
Bohlen brolvaikis, rusams iš seno 
nesimpatizaoja. Sen. Dulles pasta
ruoju metu išleidęs antisovietinį vei
kalą. Standard Oil dalininkas ir vie
nas šios vadovų taip pat nepasižymi 
palankumu Maskvai. Patarėjų tarpe 
nerandame nė vieno, kuris gerai nu
sivoktų Tol. Rytų klausimais. Jie ir 
nereikalingi, nes gen. Marshall yra 
vienas iš geriausių tos srities žino
vų, ilgai buvęs Kinijoje ir gerai ži
nąs sovietų užmačias, nors jam ne
pavyko sutaikyti suskaldytą Kiniją.

nuolaida yra padaryta tokioje for
moje, kad ją negali pasinaudoti so
vietai, nesusitarus esminiais klausi
mais. Didieji pradai kurie anksčiau 
rodėsi esą palaidoti, vėl išvysta die
nos šviesą. Atlanto ir JT chartų 
nuostatai, kuriuose plačiai kalbama 
apie tautų laisvę ir apsissprendimą, 
gen. Marshall lūpomis primygtinai 
reikalaujami įgyvendinti.

Amerikiečiai stengiasi atskirus 
klausimus nuodugniai ištirti ir tik 
vėliau daryti atitinkamas išvadas. 
Sovietai, nesilaikydami jokios siste
mos, šokinėja nuo klausimo į kitą, 
kad konferenciją užvilkintų, o pa
grindinius klausimus nustelbtų 
smelkmenomis. Todėl konferencijos 
programoje iškyla DP klausimas, 
kuris pakartotinai konferencijoje ir 
komisijose sovietų buvo keliamas. 
Molotovas dažnai parodo platų 
mostą daryti nuolaidas principiniais 
klausimais, bet jis ypatingai užsispy
ręs, kai yra paliečiama kuris realus 
klausimas, o ypač reparacijos.

Konferencijos pradžioje sunkiau
siu naštą turėjo pakelti Britų užs. 
reikalų ministeris Ernest Bevin. Jis 
buvo ta didžiąja kanuole, kun ap
šaudė Kremliaus užsienio politikos 
pozicijas. Gen. Marshall buvo tuo
met tylus ir santūrus. Jis dar di
desnį santūrumą parodė, kai Molo
tovas pakartotinai siūlė atlankyti 
Staliną. Marshall išsisukinėja: „Aš 
tuo tarpu neturiu ką nors naujo Sta
linui pasakyti. Jei Stalinas ras rei
kalo mane pakviesti,' kvietimu pa
sinaudosiu“. Konferencijai vykstant 
Bidault, E. Bevin pasidavė pagundai 
Staliną atlankyti. Bidault po šio 
atsilankymo užėmė aiškią poziciją 
— remti anglo-saksus. Bevino pa
sikalbėjimas taip pat nieko naujo 
nedavė. Vienintėliu išeities tašku 
liko gen. Marshall. Jis galop priėmė 
Molotovo siūlymą pasitarti su polit- 
biuru, kuriame dalyvavo Stalinas su 
žinoma svita. Ir šis pasikalbėjimas 
neprašalino šalčio, jkuris dvelkia 
maskviškėje konferencijoje. Konfe
rencija, persijojusi Vokietijos klau
simus ir neatsiekusi jokio susitarimo, 
priėjo prie Austrijos taikos sutarties, 
kuri rodėsi esanti minkštesniu rie
šutu.

Toji- Aūstrija, kuri anuomet buyo 
imperijos širdimi, po ano karo mū
suose sukųrusi pakilią nuotaiką, nu
vedusią daugelį tremtinių lietuvių į 
šalį, sukėlusią ne vien pasigėrė
jimą.

Ar Austrijoje nėra polėkių nau
jai komiškai imperijai? Nūnai, kai 

Vokietija parblokšta; austrai žiūri, 
kas išgelbėtina. Ir vėl iškyla sudė
tingi ūkio klausimai. Jų negalima 
net bandyti išrišti, nes kraštas pada
lytas į keturias sritis. Anglosaksai 
galvoja ne tiek apie sunkų „sava
rankiškos“ Austrijos sukūrimą, kaip 
karinės okupacijos panaikinimą. Ji 
sudaro Kremliui sąlygas palaikyti 
savą įtaką ne vien austruose, bet ir 
eilėje Balkanų kraštų. Karinę oku
paciją Austrijoje panakinus, sovietai 
nustoja įtakos Vengrijoje. Sovietų 
užsispyrimas vilkinti Austrijos tai
kos sutarties sudarymą tai reiškia 
užtęsti jų įtaką Dunojaus kraštuose.

Kas formališkai trukdo susitarti 
dėl Austrijos?

Pirmiausia nesutariama dėl rei
cho turtų Austrijoje. Potsdamo susi
tarimu, turtas pripažįstamas jos užė
mimo dieną, t. y. 1938. III. 12 d., bu
vusiems savininkams. Nors Marshal- 
lis darė nuolaidas, bet visa tai nenu- 
vedė į susitarimą. Diskusijų metu 
paaiškėjo, kad sovietai turi lOO’/o 
Dunojaus laivininkystės visą elekros, 
įrankių, elektros lempučių, sieros 
rūgšties, plieno, celvilnės ir trąšų 
pramonę, 9O°/o anglies, 7O’/» naftos. 
Molotovas pasipiktino dėl „manipu
liavimo skaičiais, kurių kilmė yra 
neaiški“.

Tremtinių klausimu susitarta, nors 
bolševikai reikalavo juos iš Austri
jos pašalinti pusei metų praslinkus 
nuo sutarties pasirašymo. Jpi nemi
nėti susitarimo dėl vokiečių belais
vių grąžinimo, šis reikalas veik vie
nintelis kuriuo sovietai padarė nuo
laidą.

Jugoslavijos reparacijų ir terito
rijų reikalavimas iš Austrijos sukėlė 
audrą. Kardeli, jugoslavų minfste- 
rio pirmininko, reikalavimas Austri
jos aruodą — Kaernten prie Jugo
slavijos priskirti ir 120 km ilgio sritį, 
32 km pločio sieną demilitarizuoti; 
sako, kad Austrija turi atsidurti pietų 
kaimyno, esmėje jo globėjo, ran
kose.

Stanoje Simič, jugoslavų užsienio 
reikalų ministeris, reikalauja 150 mil. 
dolerių reparacijų. Austrija turi 
nešti atsakomybę už karą ir Belgrado 
bombardavimą, kuris įvykdytas 
austrų generolui įsakius.

Gen. Marshall savo vardadienį, 
t. y. balandžio 23 d., nesidangsty- 
damas kaltino sovietus, kad dėl jų 
užsispyrimo neparašytas keturių 
paktas ir nesusitarta Vokietijos ir 
Austrijos klausimu. V. Molotovas 
atsikirto, kad Sovietų pasiūlymai at
mesti net su jais nesusipažinus.

Vokietijos klausimą! pakibo ore. 
Dalis jų atiteko berlyniškei kontro

lės tarybai, kita specialinei komisi
jai, o svarbiausi reikalai kiekvieno 
užsienių reikalų ministerio kišeniuja 
ir galvoje. Austrijos taikos sutartis, 
jei iki rugsėjo mėn. nebus susitarta, 
atiteks spręsti Jungtinėms Tautoms 
G. Marshallis tat siūlydamas numato 
dar kartą išjudinti viešąją pasaulio 
nuomonę. Kuriuo taksiu?

Sovietai Įvairiais būdais stengėsi 
nutęsti konferenciją iki gegužės 1 d. 
Jiems, gal būt, rūpėjo parodyti „ga
lybę“, o gal būt, „nuteikti“.

Gen. Marshall vardinių dieną už
sisako iš JAV keturmotorį lėktuvą 
grįžti į namus. Britų delegacija nu
mato pajudėti "nevilkindama. Bi
dault paruoštyje laiko šaunųjį trau
kinį. Trys dalyviai, pusantro mėne
sio gaišę, pasaulį dar kartą įtikino, 
kad ne keturi, bet trys gali sutarti. 
JAV, D. Britanija ir Prancūzija pra
deda savą frontą: Balandžio 21 d. 
Maskvoje pasirašo sutartį dėl vo
kiškų anglių išvežimo. Kai Saaro 
kraštas bus galutinai Prancūzijoje 
įjungtas, sutartis bus peržiūrėta.

Prez. Trumano politinis centras 
kartą pasiryžo jo lūpomis paskelbti 
pasauliui seniai žinomą faktą: nū
nai žemės rutulys padalintas tarp 
laisvės ir tironijos. Laisvasis pasau
lis gelbsti tai, kas dar galima išsau
goti. Amerikiečių spauda susirūpi
nusi, kad Senato pastaruoju žygiu 
padėti Graikijai ir Turkijai esminės 
problemos paliekamos nuošalyje. 
Netikslu esą ginčytis Vokietijos ar 
Austrijos klausimais. Netikslu pa
dėti rytinės Viduržemio jūros kraš
tams, kai siaubas verpetais siaučia 
Italijoje ir kituose Europos kraštuo
se, nes jie pareina nuo „sovietinė! 
malonės“. Kas gi tiksiu? Gelbėti 
visą pasaulį, nes jis visas yra atsi
dūręs šiurpioje kryžkelėje.

„Time“ korespondentas rašo, kad 
konferencijos pabaigoje E. Bevinai 
žiovaudamas lyg pats save klausia: 
„Kur mes esame?“. G. Bidault tai 
užgirdęs taria: „Dievas Tėvas teži
no.“ Bevinąs išgirdęs atsako: „Nuo
stabu. Aš nežinojau, jog Dievas da
lyvavo mūsų pasitarimuose." O 
„Time“ korespondentas priduria: 
„Veik visai tikrai, kad viešpats toje 
konferencijoje nedalyvavo.“

Kas gi pagaliau, jei nelemtasis 
Arimanas kurį laiką užsimanė pa
saulyje siausti? Jis, lyg apokalipsinio 
raitelio metu, Išjudina piktąsias dva
sias, nelemties pagautam pasauliui 
nūnai užgniaužia viltį, nors gerai ži
noma, kad jo viešpatavimas ne am
žinas.

• Anglijos komunistų laikraštis 
Daily Worker kritikuoja Britanijos 
monarchijos sistemą, ypačiai nepa
tenkintas Elžbietos sosto paveldėjime 
teisėmis. ■

J. Švaistas

Paskutinysis Di-Pi teismas
(Pabaiga)

Šventasis Antanas valandėlę nutilo. Jis 
tarytum paskendo vizijose; tarytum giliai su
simąstė. J<1 veidu nuslinko tamsus šešėlis. 
Pradedant iš naujo kalbėti, jo žodžiai nedrą
sūs ir labai atsargūs buvo, bet juo toliau, juo 
daugiau stiprėjo ir tvirtu įsitikinimu reiškėsi.

„Šiandien sunku būtų man praeiti tylomis, 
kad jų tarpe tas pats darnumas, gėrio ir doro
vingumo klestėjimas tebebūtų pasilikęs. Paste
bimi kai kurie nemalonūs šešėliai ir gan bau
gios sutemos. Bet iš kur visa tai? Kas tuos 
žmones taip suderklojo ir nedorybių pakalnėn 
smarkiai pastūmė? Kieno čia kaltė? Nieku 
būdu tik jie vieni neturėtų būti dėl tų pada
rinių kaltinami. To pikto priežasčių tenka ieš
koti kur. kas giliau ir plačiau.“

„Viešpatie, gerai žinom mes visi, kaip tu 
žiauriai prakeikei pirmąjį gundytoją žalčio 
pavidale. O ar jis liovėsi tuo keliu ėjęs? Prie
šingai, niekšiškai išmestas iš rojaus didžiau
sią galią įsigijo žemėj. Ne šimtus, bet'tūk
stančius kartų keitė savo pavidalą ir laisvai 
varė tą patį žudomąjį darbą. Tiesiog siaubingą 
kuo jis pavertė, kilnų ir didingą Tavo suma
nymą mylimosios širdies palaimintoj planetoj. 
O ar jis buvo kada nors kaip reikiant sutram
dytas ir galutinai nubaustas?

„Didis buvo mūsų protėvib . nusidėjimas 
rojuj, tačiau bausmė irgi labai klaiki ir sun
kiai pakeliama. Visi jo palikuonys, galima 
sakyti, atsidūrė neaprėžtoj šėtono valioi. Daug 
reikia dvasinių jėgų ir didelės stiprybės, kad 
žmogus išsinarpliotų Iš jo žabangų. Retas te
pajėgia, daugelis užsikankina ir desperatiškai 
atsisako nuo tolesnės kovos. Štai, kad ir mes 

— ilgesingai laukiame mūsų brolių ar seserų 
daugėjant šventųjų eilėse. O kiek jų teateina? 
Per šimtmetį vienas ar du. Matyt, kad iš tik
rųjų kažkas toje žemėje nebe gerai. Ir juo to
liau, juo blogiau. Mūsų laikais, rodos, taip 
nebūdavo.“

„Viešpatie, aš menkas prieš Tave, kad iš
manyčiau Tavo darbus, ir sumanymus. Tu ge
riau žinai, kodėl pasiėmei sau tolimą vie
naspalvį dangų, o tuo tarpu sodrią, dau
giaspalvę, gausiai gyvenamą žemę pavedei šė
tono siautimui. Jis ten visiškai atsilapojęs, 
akiplėšiškai išsižergęs šeimininkauja ir chaosą 
gimdo. Juk visos tos nelaimės, vargai, nesan
taika — vien tik jo darbas. Nuolat jis siundo 
brolį prieš brolį, kaimyną prieš kaimyną. Nuo
lat dėl to kyla baisūs pražūtingi karai. Tik 
jis, o ne kas kitas kaltas dėl paskutiniojo karo 
ir dėl šių žmonių tokios baisios nelaimės.“

„Tasai karas pagaliau susilaukė mirštamo 
smūgio. Gausiai paplūdo jis krauju ir mili
jonų žmonių aukomis, kol. visiškai nusilpo. 
Linksmiau nušvito gegužis Bavarijos kloniuo
se, kur šie žmonės karo audrų buvo nublokšti. 
Visi jie džiūgavo ir laisvesni pasijuto. Atsi
palaidavo tironijos ir vergiškos priespaudos 
varžtų. Nebeliko priverčiamojo darbo grės
mės. Joks darbas svetimųjų savanaudiškai 
išnaudojamas nebebuvo dabai- privalomas. Vi
sos jų mintys ir jausmai' nuolat veržėsi ten, 
kur savosios sodybos, mielieji namai. Šviesiai 
spindėjo jiems ■žavi viltis: tuoj tuoj būsim 
laisvoje Tėvynėje. Visai neteisybė, kad jie 
kokiu nors nusikalstamu darbu ar veiksmu 
būtų palikę savąjį kraštą. Niekad jie su savo 

Tėvynės priešais nesidėjo ir jokio Savo žmo
nių keršto nejaučia. Visai kitos aplinkybės 
sudrumstė jų dvasią ir paveikė protą.“

„Ilgai lauktas, širdyje gaivintas pragiedrė
jimas netikėtai aptemo. Netrukus dar dides
nis sielvartas užgula jų dvasią. Pasibaigė ka
ras, nebebuvo klaikiųjų grumtynių, bet ir tai
kos nebuvo — jokių ryškesnio rytojaus pra
giedrulių. Mielieji namai vis tolo, nublanko ir 
tirštomis miglomis apsigaubė. Tuo tarpu jie 
skaudžiai juto ir aiškiai matė, kad visi kraštai 
ir žmonės po karo laisvėja, atkunta ir džiugiai 
stveriasi kuriamojo darbo. Liūdnai pergyveno 
jie ir tą reiškinį, kai stebėjo, kad net tasai 
kraštas, kur daugiausia buvo karo gundytojų, 
irgi laisviau ir žmoniškiau atsikvėpė. Linksmi 
traukiniai triukšmingai riedėjo namo su karo 
belaisviais iš visų pasaulio šalių. Net Sudetų 
srities gyventojai, dėl kurių priežasties taikus, 
ramus Cekosiovakų kraštas žiauriausiai buvo 
išdraskytas, irgi laisvai sugrįžo pas savuosius. 
Maža beliko karo nusikaltėlių ir agresorių. 
Visi jie staiga nusiplovė karštu krauju sumir
kusias savo rankas ir bematant tapo nekal
čiausiais avinėliais. Tik vieni šitie žmonės ne
berado nei savo namų, nei šiltos globos, nei 
reikiamo užtarimo. Jie vis dar, kaip didžiausi 
visų tų nelaimių kaltininkai, tebebuvo laikomi 
sugrūsti ir suvaržyti. Visą laiką juos nuodijo 
tos pačios karo meto spygliuotos tvoros ir tie 
patys vargingi darbo vergų barakai. Visai 
nenuostabu, jei tokiais prislėgtos dvasios ir 
beviltiško nusiminio momentais jie suklup
davo. Suklupę visada gailėdavos ir ryžtingai 
pasižadėdavo nekartoti tų paklaidų.“

„Viešpatie galybių, aš tikuosi, kad Tu, tar
damas lemtingą savojo sprendimo žodį, at
sižvelgsi į visas tas aplinkybes, į visas iškentė
tas jų kančias, patirtus vargus ir maloniai 
pažvelgsi į jų tyras savo gelmėje labai jautrias 
vien tik gera tetrokštančias širdis.“

„Viešpatie, jei Tu savo rūstybėje nebūsi 
gailestingas, vargu ar rasis bent vienas patei
sintas. Aš karštai maldauju Tave, kad pasi
gailėtum šitų teisiamųjų.“

Šventasis Antanas kryžiumi sudėjo rankas 
ant krūtinės ir giliai, nusilenkė. Paskum ty
liai lengvu debesėliu nuslinko į šalį ir dingo 
dangaus minioj.

„Dabar žodis priklauso teisiamiesiems“ — 
sausai, oficialiai pasakė šventas Jonas.

Teisiamieji pajudėjo vietoje, paminkė ko
jomis ir beveik visi vienu kartu atsiliepė.

„Mes nesame tokie nedori ir tiek daug blo
gybių pridarę, kaip kad prišnekėjo ponas kal
tintojas. To mes niekad neprisiėmėm ir ne- 
prisiimsim. Mes visiškai sutinkam su mūsų 
gynėjo šventojo Antano išvedžiojimais. Be
veik nieko neturėtumėm daugiau nei pridėti 
nei atimti. Jis tačiau, kaip’koks burtininkas, 
viliote išviliojo visus žodžus ir pergyvenmus 
tiesiog iš mūsų skauduliais perdegusių pa
širdžių. Mes patys irgi tą patį ne kitaip bū
tumėm pasakę, jei tik mokėtumėm taip sklan
džiai žodžius dėlioti. Dėl paskutinioje karto 
visai nesiginam. Čia jau prisipažįstam kalti, 
kad susigundėm ta smarve ir-per tai sau galvą 
gavom. Bet ir kentėjom, oi kaip kankinomės, 
kol mirties susilaukėm. Čia Jau pagal teisybę 
priderėtų mums ir už kitas nuodėmes atskai
tyti. Daugiau niekė nenorim, tik nužemintai 
prašom: pasigailėk mūsų, Gerasis Dieve, ir 
taip sunkiai nebebausk.“

Aukščiausias Teismas gana ilgai tarėsi ir 
svarstė. Kai jo sprendimas buvo surašytas, jis 
skambėjo šitaip:

„Perkelti tuos žmones į aukštesnę' tarpu
kalnę ir palikti pusmečiaui bandomojo po
bodžio pereinamajam sode.“
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Šiandien visur plačiai diskutuoja
mas klausimas yra žmogaus teisių 
klausimas. Diskusijų pagrindą sudaro 
ne pačių teisių vienoks ar kitoks for
mulavimas, bet to formulavimo es
mės supratimas. Mat, šiandien niekas 
teoretiškai žmogaus teisių neneigia, 
priešingai, Visi sako, kad jie žmogaus 
teises gina nuo jų paniekinimo. Dar 
daugiau, dabar sakoma, kad šių die
nų gyvenimo uždavinys esąs įgyven
dinti žmogaus teises pilnumoje. Ta
čiau šiandien išryškėjo dvi pagrindi
nės žmogaus teisių aiškinimo tenden
cijos: viena sako, kad žmogaus teisės 
gali būti paties individo naudojamos 
pagal jo nuožiūrą ir pagal jo išmany
mą, laisvai ir be jokių trukdymų iš 
šalies. Kita mano, kad laisvas žmo
gaus teisių panaudojimas veda prie 
individo pavergimo. Žmogaus ap
saugos sumetimais reikia individo 
veikimą suvaržyti visų individų nau-
dai. Praktiškas tų teisių apribojimas 

, naikina pačias teises, ir individą pa
daro beteisiu robotu. Mes gyvename 
laikus, kai valstybės yra pasiskirsčiu- 
sios į dvi grupes, atstovaujančias mi
nėtas pažiūras. Pirmajai pažiūrai at
stovauja Vakarų demokratijos, an
trajai — rytų. Vakarų demokratijos 
žmogaus teises supranta ir vykdo 
klasiškai universalia prasme, t. y., 
kai žmogus laisvai ir be baimės gali 
naudotis jam leistomis teisėmis, tuo 
tarpu rytų supratimu — tomis teisė
mis tegalima naudotis tiek, kiek ir 
kaip leidžia valdantieji. Nors žmo
gaus teisės yra surašytos net konsti
tucijose, tačiau praktiškai jų nėra, 
nes niekas nežino, kaip valdantieji 
nori jas vykdyti. Praktiškai'kiekvie
nas individas turi taip elgtis ir tiek 
savo teisėmis naudotis, kiek ir kaip 
tai leidžia valdantieji. Kitaip sakant, 
šiandien žmogaus teisės yra visiškai 
pamintos, o pats individas yra prie
vartaujamas. Istorija rodo, kaip 
žmogus kovojo už savo teises ir kaip 
jis tą kovą laimėjo. Pastarųjų laikų 
istorija parodė, kad dabar esama 
priešingai: dabar daug- kur aršiai 
kovojama prieš žmogaus teises, pla
čiai vartojant smurtą ir melą: tai esą 
žmogaus teisių apsaugos sumetimais 
daroma. Pažiūrėkime arčiau, kas tos 
žmogaus teisės ir kaip jos atsirado.

Pradedant J A Valstybėmis ir bai
giant Sovietų Sąjunga — visų kraštų 
konstitucijos garantuoja žmogui dau
gybę teisių. Štai jų keletas. Laisvė 
reikšti mintis žodžiu,- spauda, pieši
niu, laisvė susiburti, daryti sąjungas, 
viešai demonstruoti, laisvai keliauti, 
turėti nuosavybę, šviestis, turėti poil
sį, darbą, socialinę paramą, toliau — 
tikėjimo ir sąžinės laisvė, lygybė 
prieš įstatymus, asmens ir jo buto ne
liečiamybė, korespondencijos ir susi
žinojimo paslaptis ir 1.1.' Meskime 
žvilgsnį į praeitį ir patyrinėkime, ko
kia tų žmogaus teisių raida iki. mūsų
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Žmogaus teisės
Dr. S. T.

dienų. Tada paaiškės ir šių dienų
žmogaus teisių tragedijos paslaptys.

Žmogaus teisių pagrindinis akmuo 
padėtas prieš 158 metus, būtent: 1789 
m. rugpiūčio 26 d. Prancūzų Revoliu
cijos metų. Tą dieną buvo paskelbta 
,,Žmogaus ir piliečio teisių deklara
cija“ — „Declaration des droits de 
i’homme et du citoyen“. Ta deklara
cija buvo kelrodis daugiau kaip pu
santro šimto metų visoms kultūrin
goms ir civilizuotoms tautoms, nors 
savo reikšmės dar nenustojo ir dabar. 
Joje sakoma, kad žmogaus teisės 
dažnai negerbiamos, pamirštamos ar 
nepažįstamos ir todėl jos surašomos 
ir iškilmingai deklaruojamos, kaip 
natūralios neatskiriamos nuo indivi
do ir šventos žmogaus teisės. De- 
kląracija visada turinti priminti vi
siems žmonėms jų teises ir pareigas. 
Per visą praeitą šimtmeti deklaraci
jos nuostatai buvo žmogaus politinių
teisių postulatas: „Visų politinių su
sijungimų tikslas yra natūralinių ir 
amžinų žmogaus teisių išsaugojimas. 
Tokios teisės yra: laisvė, nuosavybė, 
saugumas ir priešinimasis smurtui.“ 
Prancūzijoje tos teisės ypač buvo tai
komos vad. trečiajam luomui, pilka- 
jai žmonių masei, nes anksčiau pil
nateisiai piliečiai ir žmonės tebuvo 
du pirmieji luomai — bajorai ir dva
siškiai. Pramonės augimas ir reika
las išspręsti besiformuojančius socia
linius santykius sudarė pagrindą 
1848 m. Prancūzijoje paskelbti naują 
žmogaus teisę — teisę J darbą. Ko
munistų manifestas paskelbė kovą 
prieš „šventąją buržuazijos instituci
ją“, o vėliau didysis socialistas Jean 

Kaip gyvena pirmasis Klaipėdos krašto 
gubernatorius

Jauniausias Amerikos lietuvių 
laikraštis „Gimtinės Garsai“ paskelbė 
rašinį apie pirmąjį Klaipėdos krašto 
gubernatorių Joną Budrį. Laikraštis 
rašo: „Lietuvos' peneralinio Konsulo 
New Yorke Jono Budrio vardas pla
čiai žinomas visiems Amerikos lietu
viams. Nėra lietuvio, kuris neturėtų 
Lietuvoje savo giminių, kurie neno
rėtų apie juos ką nors užgirsti ar 
žinoti. Kol buvo Lietuva nesunai
kinta, kiekvienas turėjo su ja ryšius. 
Ne tik rašydavo giminėms, bet dau
gelis asmeniškai aplankė juos ir gro
žėjosi Naująja Lietuva, kuri labai 
skyrėsi nuo anos, kada ją valdė rusų 
žandarai. Visi matė, kaip Lietuva 
g?bit ir sėkmingai vijosi kitas pasau
lio kultūringas šalis. Daugelis dėkojo 
Lietuvos Generaliniam Konsulatui 
N. Y. už patarnavimus ir visokius pa
tarimus bei pagalbą belankant Lie
tuvą. Dabar Konsulatas nė kiek ne-

Jaures' rašė: „Tik socializmas suteiks 
tikrąją prasmę žmogaus teisiųdekla- 
racijai ir tas teises pilnai (gyven
dins“. 19 amžiaus pabaiga charakte
ringa tolimesnėmis patangomis ugdy
ti žmogaus teises, drauge ugdant 
naują veiksni — socializmo veiksni. 
Prancūzų Revoliucija, iškovojusi 
žmogaus teises visiems žmonėms, su
darė sąlygas augti kapitalizmui ir 
susikurti ketvirtajam luomui — pro
letariatui. Pradėda kelti šūkis, kad 
ekonominė gerovė kurianti žmogaus 
laisves, bet visiška laisvė pavergianti 
tą patį žmogų. Greta žmogaus teisių, 
imta rašyti visa eilė žmogaus parei
gų, tuo būdu ieškant kompromiso

Martyno Reisgio prisiminimui
(Penkeri metai nuo jo nužudymo Mauthauzeno KZ)

Sio karo pasėkose mums padary
tos skriaudos nepaprastai didelės. 
Pravertos žaizdos ne tik negydomos, 
bet nuolatos didinamos. Į Lietuvos 
kūną nuolat tebesmeigiami persekio
jimo peiliai. Svetimose žemėse pil
na lietuvių patriotų kapų, nepažen
klintų nei kryžiais nei kitais atmini
mo ženklais. Bet jokie persekiojimai 
jų neišbrauks iš lietuvių sąmonės. 
Jie visiems laikams lietuviams pa
siliks didžiojo kelio stulpais. Ir lais
vės ir priespaudos metais jie bus mū
sų gyvenimo pavyzdžiais.

Martyno Reisgio gyvenimas ir 
darbas — Klaipėdos krašto lietuvio 
kovos kelias. Jo tragiškoji mirtis 

mažiau -užverstas darbais, kaip kad 
anksčiau. Dabar ne Amerikos lietu
viai, bet Lietuvos lietuviai, išblaškyti 
po visas šalis kreipiasi į Konsulatą 
ir ieško savo giminių USA. Laiškų ir 
susirašinėjimų galybėsT Konsulas as
meniškai kiekvienu susirūpinęs, kiek
vienam nori padėti, kiekvieną nori 
užtarti. Ir taip Konsulas Budrys pas
kendęs bylose ir laiškuose praleidžia 
savo darbo dienas. Pasikalbėjus su 
Konsulu, matosi, kaip, jam rūpi pa
dėti ne tik nelaimingiems tremti
niams, bet jis giliai sielojasi- ir Lie
tuvos likimu. Jis gyvai prisimena ir 
Klaipėdos kraštą, bei visus veikėjus. 
Jonas Budrys vadovavo Klaipėdos 
Krašto Sukilėlių Komitetui, buvo 
pirmasis Lietuvos įgaliotinis (kurį 
laiką jam padėjo tvarkytis A. Sme
tona) ir alijantam išdirbus ir patvir
tinus Klaipėdos krašto statutą, jis bu
vo paskirtas pirmuoju Klaipėdos 
krašto gubernatorium." (gb)

koncentracijos stovykloje dar kartą 
visiems primena, kad kova dėl Ma- 
žiosios lletuvos tebeina. Klydo visi, 
kurie manė, kad istorijos klastojimu, 
gyvenamųjų vietovių vokietinimu, 
gyventojų žudymu ir prievartavimu, 
galima kovą laimėti. Lietuviškoji 
dvasia, ir šimtmečius svetimųjų pan
čiais veržta, lieka gyva, gaji ir sve
timųjų varžtus naikinanti.

Šių metų balandžio 2 d. suėjo ly
giai penkeri metai, kai šis atkaklus 
Klaipėdos krašto kovotojas buvo nu
kankintas Mauthauseno KZ akmens 
skaldyklose. Man su Martynu Reis- 
giu, keliais atvpjais, yra tekė artimai 
susidurti ir jį pažinti. Čia skaitytojui 
ir noriu pateikti jo gilų prisiminimą 
liečiančią charakteristiką.

Martynas Reisgys nuolat gyveno' 
Dovilų parapijoje, Jurgių kaime, kur 
valdė 54 ha ūkį. Jo giminės lopšys 
paeina iš Prūsų Lietuvos. 'Vieni iš 
tolimųjų Reisgių giminų suvokietėjo, 
tuo tarpu kiti pasiliko ne tik kietais 
lietuviais, bet ir lietuvių vadais. Mar
tyno Reisgio tėvas, gyvenęs Priekulės 
parapijoje, buvo vienas iš didžiausių 
anų laikų kovotojų už lietuvišką žodį 
Mažosios Lietuvos mokyklose. Jo na
muose visad buvo lietuviškų laikraš
čių, čia rinkdavos lietuviškasis jau
nimas, čia būdavo aptariami lietuvių 
reikalai. Vyresnysis sūnus Martynas 
greit tapo aktyviu tėvo pavaduotoju 
ne tik dailydės. darbe, bet ir lietu
viškuose reikaluose. Išmokęs daily
dės amato, kaip Valančiaus Palangos 
Juzė, ėjo per žmones ir budino lietu
vybės atsižadančius. Gavęs tik pra
džios mokslą nuolat skaitė ir pats 
mokėsi. Kada Klaipėdos krašte 1912 
metais pradėjo steigtis „Santaros“ 
skyriai- Martyną Reisgį matome dir
bantį Lankupių „Jaunimo“ skyriuje. 
Kaip veikliam nariui 1918 metais bu
vo paskirta Amerikos lietuvių dovana 
— Vinco Kudirkos raštų 6 tomai. 
Tais pačiais metais M. Reisgys persi

tarp kapitalizmo ir socializmo. Val
stybių konstitucijose greta žmogaus 
teisių pradėta surašyti tų teisių apri
bojimo atvejus, turint tikslą neleisti 
žmogaus teises panaudoti piktam. 
Tačiau Vokietijoje 1933 m. vasario 
28 d. įstatymas panaikino Weimaro 
konstitucijos šiuos §§: 114 — asmens 
laisvė, 115 — buto neliečiamybė, 117 
— korespondencijos ir pašto paslap
tis, 118 — spaudos ir cenzūros laisvė 
ir 153 — nuosavybė. Tat padaryta 
viešai, ir visiems buvo aišku, ką tat 
reiškia. Tačiau kitų totalitarinių rė
žimų konstitucijos nebuvo paliestos, 
o jose randame surašyta daugybę 
žmogaus teisių. Visos tos teisės, kaip 
jau minėjau, tegali būti naudojamos 
valdžios politinei programai vykdyti 
ir jai gilinti. Bet kokia kita kryptis 
griežtai draudžiama. Todėl šiandien 
dar neišaiškintas tebėra nesusiprati

mas dėl demokratijos sąvokos: ar de
mokratija reiškia teisę laisvai veikti 
visų tendencijų politinėms grupėms 
ar demokratija tėra vienos politinės 
grupės monopolis savo programai 
įgyvendinti, eliminuojant visas kitas 
grupes.

Vakarų demokratijos aiškiai at
stovauja pirmąją tendenciją. Tą jos 
yra deklaravusios savo Atlanto Char- 
ta, paskelbta 1941 m. rugpiūčio 14 d. 
Joje Rooseveltas ir Churchillis dekla
ravo keturias laisves: laisvė reikšti' 
mintis, laisvė tikėti, laisvė nuo skur
do ir laisvė nuo baimės. Šios laisvės 
taikomos tiek tautoms, tiek individui 
be skirtumo lyties, tikėjimo, įsitiki
nimų, rasės ar tautybės. Komentarai 
skelbė, kad sunaikinus tironiją, bū
sianti įrengta taika, kuri teiksianti 
visoms tautoms galimumo savo ri-

(Nukelta į 6 pusi.)

kėlė gyventi į Jurgius. Ūkis apleistas. 
Griebiasi darbo ir per kelius metus 
iš labiausiai apleisto ūkio padaro ge
riausią. Pirmojo pasaulinio karo metu 
jis kaiserio karys, bet kaiseriui neiš
tikimas. Per jo rankas ėjo lietuviš
koji ir latviškoji korespondencija. 
Laiškus, kurie gyrė Lietuvoj esančius 
okupantus, sulaikydavo, gi praleis
davo tuos, kurie rašė tiesą apie vo
kiečių darbus Lietuvoje. Žodžiu, el
gėsi priešingai savo valdžios parėdy
mams.

1914 metų karui pasibaigus ir Vo
kietijai įrant, Klaipėdos krašte pra
dėjo reikštis mintis — prisijungti prie 
senojo kamieno — Lietuvos. Įsisteigė 
Gelbėjimo Komitetas ir Mažosios Lie
tuvos Taryba. Abiejuose šiuose sam
būriuose M. Reisgys aktyviai daly
vavo. Freistaato laikais kandidatavo 
į seimelį, kaip lietuvių atstovas. 1923 
m. buvo sukilėlių Direktorijos nariu. 
Martynui Reisgiui, ypatingo įsitem
pimo laikais, vis tekdavo pasavo ran
kas paimti Klaipėdos krašto valdžią, 
einant Direktorijos pirmininko-ar na
rio pareigas. Direktorijos pirmininku 
jam teko būti 1930. 8. 16 — 1931. 1. 12 
ir 1934. 6. 28 — 1943. 12. v3. Pirmą 
kartą tapęs Direktorijos pirmininku 
tuoj padarė visose mokyklose pati- 
kyinimą. Tada buvo iškelti viešumon 
svarbesnieji germanizacijos lizdai, 
atidengtos mokyklos, kurios neturėjo 
nė vienos lietuviškos knygos ir mo
kytojai nė žodžio nesuprato lietuviš
kai. Antrą kartą esant Direktorijos 
pirmininku buvo Iškelta Neumano- 
Sasso byla. Teko pertvarkyti visą 
krašto administraciją. Minint Prezi
dento A Smetonos 60 metų sukaktį 
išleido įsakymą visoms mokykloms, 
kad jos įsigytų vytį ir lietuvišką vė
liavą.

Skaitytojui paduodami tik svar
besnieji jo lietuviškosios veiklos 
bruožai'. Ir iš jų gali susidaryti vaiz- 

s(Pabaiga 6 pusi.)

St. B.-J.

Paskutinės dienos Kauno 
s. d. kalėjime

Šių šiurpių įspūdžių nuotrupos 
priklauso buv. mūsų pogrindinio ju
dėjimo prieš vokiečius dalyvio St. 
Briedelio — J. atsiminimams. Skai
tytojui rekomenduotina atidžiai juos 
perskaityti ir susimąstyti.

Liepos 3 d. senajame Kauno gestapo rūsių 
skyriuje, buv. po įvažiavimu į Darbo Rūmų 
kiemą iš Vytauto prospekto, prasidėjo, kaip ir 
visos kitos dienos: kameros 'sutvarkymas, 
pusryčiai, paskum pietūs. Niekas iš suimtųjų 
nebuvo iškviesti netgi tardymui.

Apie 15 vai. kameron įėjo bud. valdininkas 
ir iššaukė mane pavarde. Aš turėjau pasiimti 
savo daiktus ir sekti jį į-Zellerio kabinetą. 
Ten buvo man į rankas atiduoti mano asmens 
dokumentai ir iššauktas vienas 'repatriantas 
Vokietis iš SS, kuriam buvo įsakyta mane kaž
kur nuvesti. Išėję iš gestapo, pasukome Micke
vičiaus gatvės link, ir aš supratau, kad esu ve
damas į kalėjimą.

Diena buvo graži, saulėta. Pirmą kartą 
per visą arešto laiką pamačiau saulę ir dienos 
šviesą, ir gyvenimas čia viršuje. man atrodė 
nepaprastai malonus. Prie Gedimino gatvės 
pamačiau didelę koloną. Sudulkėję, suvargę 
vokiečiai kareiviai keitė padangas kelioms 
mašinoms.

Kalėjime aš buvau perduotas budinčiam 
valdininkui, kuris padavė man užpildyti žinių 
lapą, prie kurio paskui prijungė ir mano do
kumentus. Buvo padaryta nuodugni krata. 
Vertingesnieji daiktai ir mokslo baigimo pa
žymėjimai buvo pažadėta persiųsti mano tė
vams. Po formalumų bud. valdininkas mane 

perdavė kalėjiman, kur dar kartą buvau už
registruotas prie budėtojo staliuko koridoriuje 
ir nuvestas į kamerą.

Sutrikimo ženklai už grotų
Pirmasis įspūdis kameroje buvo ypatingai 

malonus. Kamera buvo saulės spindulių ap
šviesta. Jos sienos baltai nubaltintos • kalkė
mis, grindys švarios ir kasdien plaunamas. 
Du langai išėjo į Mickevičiaus gatvę. Buvo 
matyti Įgulos bažnyčia ir dalis Žaliojo kalno. 
Dešinėje žvilgsnis siekė iki Ligonių Kasų Rū
mų ir per juos namų stogais iki Aukštosios 
Fredos pakrančių medžių. Apačioj buvo ma
tyti kalėjimo kiemas ir administracijos namų 
kampas.

Kameroje buvo 18 žmonių, įvairaus am
žiaus ir įvairių profesijų. Čia radau vieną 
gerą pažįstamą, buv. pol. valdininką Antaną 
Rusinavičių, už neištikimybę Trečiajam Rei
chui atiduotą specialiam gestapo teismui. .Jis 
supažindino mane su kitais kameros draugais, 
iš kurių teprisimenu tik kelias pavardes: pus
brolių Sūrų, kap. Daukšos, Itn. Stasiūno, inž. 
D., Telšių "prekybininko Kondrausko, mkt. 
Mackevičiaus iš Kėdainių, Antano Žilionio 
iš Marijampolės ir kt. Tuoj buvau supažin
dintas su kameros tvarka, ir man buvo nuro
dyta miegojimui vieta. 18 vai. gavau pirmąją 
vakarienę. Ją sudarė puslitris virto vandens 
su pupelėmis. Skonis buvo toks aštrus, jog 
retas iš kameros draugų paragavo vakarienės.

Pirmoji naktis praėjo labai ramiai. Turė
jome du atvirus langus, todėl oro kameroj bu
vo pakankamai. Ryte buvom keliami 6 vai. 

Apie 7 vai. gaudavom 200 gr. duonos ir nesal
dintos kavos. Po pusryčių vienam tuoj ■ tek
davo išplauti grindis. Šį darbą kaliniai atlik
davo iš eilės. Nuo šios pareigos buvo atlei
džiami tik draugai, kurie buvo užimti darbais 
už kameros sienų. Liepos 4 d. rytą tačiau ši 
tvarka jau buvo gerokai apirusi. Ir nors kalė
jimo prižiūrėtpjo akis per durų skylę buvo to
kia pat pavojinga, kaip ir anksčiau, kaliniai, 
saugodamiesi galinčio netikėtai užklysti ka- 
meron žvilgsnio, visą dieną buvo apgulę lan
gus, sekdami judėjimą Mickevičiaus gatvėje ir 
dalydamiesi Įspūdžiais ir komentarais iš 
paskutinių įvykių, prasiskverbusių į kalėjimą 
per storas mūro sienas.

Gestapo rūsiuose areštuotieji tarytum už
mūryti nuo viso išorinio pasaulio. Arešto me
tu jau žinojau apie anglo-amerikiečių invaziją 
Normandijoje, tačiau apie tai ir buvo' viskas, 
ką mes žinojome iki liepos 3 dienos. O tuo 
tarpu kalėjime jau cirkuliavo žinios, jog bir
želio 22 d. sovietai smarkiu puolimu prie Vi
tebsko išsyk įsilaužę ir suardę vokiečių frontą, 
birželio 28-29 d. d. jau Kaune pasirodė pirmo
sios sumuštųjų vokiečių divizijų kolonos ir 
liepos 3 d. sovietų tankai nelauktai pasirodė 
tarp Molodečno ir Smurgainių, vokiečius pri
vertę paskubomis evakuoti Vilniaus kalėji
mus. Naujos ir naujos žinios, atmieštos mažai 
patikimais gandais, kaliniams gerai. pažįsta
mais būdais pasiekdavo kamerą, ir kamera 
nuo komentarų ir ginčų buvo panašį į ūžiantį 
bičių avilį. Dažnam iš mūsų buvo visiškai 
aišku, jog diena po dienos. Kaunas gali at
sirasti fronto ugnies linijoje, už tat visiems 
kėlė nerimą, koks gi bus šio pusantro tūk
stančio kalinių likimas, kai vokiečiams teks 
Kauną atiduoti į sovietų rankas.

Tarp 10 vai. 30 min. ir 11 vai. buvome iš
leisti pasivaikščiotinį į aikštelę kalėjimo kie
me. Pusvalandis prabėgo, tarytum viena mi
nutė. Grįžę kameron, vėl užėmėme vietas prie 

langų. Pietums —vandeninga žirnių sriuba. 
Po pietų gatvėje ima rodytis kalinių žmonoe 
ir namiškiai, atnešdami naujų žinių. Praei
dami pro kalėjimą, jie atidžiai stebi langus, 
žiūrėdami, ar juos mato jiems artimos akys. 
Paskui, apsidairę, ar nemato prižiūrėtojai, 
ženklais pasidalija viena kita mintimi ir sku
biai eina šalin, kad už kelių minučių vėl pasi
rodytų iš už kito kampo ir vėl pasakytų pirš
tais keliolika žodžių.

Pirmosios aukos
Naktį iš liepos 4 į 5 d. kameron buvo už

sukęs kalėjimo administracijos skyriaus vir
šininkas. Buvo po vakarinio patikrinimo, apie 
23 vai. Jis kalbėjo mums apie 10 min. Prašė, 
kad, mes susilaikytume nuo nenaudingo 
triukšmo ar bereikalingų provokacijų. Paža
dėjo padaryti visa, kad abiejų inteligentų ka
merų (mūsų kamera buvo viena tokių) kali
niai būtų paleisti. Maža kas iš mūsų tikėjome 
jo žodžiais ir dar mažiau kas apsivylėm nepa
tikėję. Iš mūsų-kameros buvo paleisti tik 7 
kaliniai, bet ir tie ne dėl administracijos sky
riaus viršininko užtarimo, bet dėl advokatų 
kyšių gestapininkams.

Liepos 5 d. rytas išaušo gražus ir šiltas. 
Iki pietų kalėjime buvo visiškai ramu. Bet 
po pietų nelauktai kalėjimo kięme pasirodė 
būrys gestapininkų, automatiniais šautuvais 
ginkluotų SS ir SD vyrų, kurie išsyk susimetė 

' į administracijos namus, o paskui ir į kalėjimo 
korpusą. Maždaug po 10 min. pasirodė pirmo
sios aukos. Tai buvo vyrai iš mirtininkų ka
meros. Jie ėjo su pakeltomis aukštyn ranko* 
mis. Mes suskaitėme juos, jų buvo 25. Vėftau 
buvo išvestos 8 moters. Kalėjimo kieman Įva-^ 
žiavo sunkvežimis, -dengtas brezentu. Micke
vičiaus gatve tarp Miško ir Kęstučio gatvių 
judėjimas buvo sustabdytas.

. <B** daugiau)
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7.
Vasario 16-toji tai pirmųjų Lie

tuvos nepriklausomybės atgavimo 
siekimo ir šūkio kėlėjų, pašaliečių 
ir net saviškių, tai juokingais svai- 
čiotojais, tai net pavojingais tautos 
kenkėjais ne kartą palaikytų, sva
jonės įsikūnijimas. Tai 60-ųjų metų 
Maskvos lietuvių studentų, savo 
draugų pravardžiuojamų pajuokian
čiu Telšių respublikos kūrėjų vardu, 
kuriu Jokūbas Daukša, atlikęs ilga
metę Sibiro katorgą, ligi pat gyvos 
galvos nepripažino nei caro pinigų, 
nei caro geležinkelių, nei caro val
džios, pėsčias per Lietuvą bekeliau
damas, senovės Lietuvos pinigų mai
šeliu nešinas per petį pasikabinęs, 
su caro valdininkais Lietuvoje nesu
tikęs maskoliškai kalbėti, — tokio 
pat nesuvaldomo „knygnešių kara
liaus" Jurgio Bielinio, 70-aisiais me
tais Paryžiuje — savamokslio — len
kų inteligentams griežtai atsikertan
čio prieš jų unijistinius siūlymus ir 
reikalavimus, — ne tik 80-90-aisiais 
metais tolimoje Amerikoje Lietuvai 
„liuosybės“ reikalavusio Jono šliupo, 
bet ir pačiame Vilniuje Lietuvos 
„neprigulmybės" • Lietuvos Social
demokratų Partijos steigėjų and- 
riaus Domaševičiaus ir Alfonso Mo- 
ravskio, plačiau Lietuvoje paremtų 
Stasio Matulaičio, Vlado Sirutavi- 
čiaus, Augustino Janulaičio, Stepono 
Kairio ir kitų, taip pat Lietuvos De
mokratų Partijos steigėjų Juozo 
Bagdono-Bagdonavičiaus, Kazio Gri- 
niaus-Grinevičiaus, Jono Vileišio, 
Povilo Višinskio ir kitų, carų galy
bės metu, mažajai lietuvai laisvės 
ir nepriklausomybės reikalavusių, 
ryžtingų vyrų siekimų realizavimas, 

. sapno pavertimas tikrove.
8.

Vasario 16-toji tai 
„aušrininkų", „Varpo“ 
kų“, „Apžvalgos“ ir
ktĮ“, „Tėvynės Sargo“ ir „sargiėčių“, 
„Darbininkų Balso“ ir „balsiečių“, 
„Draugo“ ir „Draugo" ir „draugie- 
čių“ — Basanavičiaus ir Kudirkos, 
Vaižganto ir Janulaičio, knygnešių 
ir poetų, kunigų ir cicilikų gaivina
mos, stiprinamos, drąsinamos tautos 
stebėtinai greito, susijusio dar su 
neišgaišusiomis garsingos praeities 
tradicijomis politinio susipratimo vai
sius Ir tautinio subrendimo išdava.

• 9.
Vasaro 16-toji tai 1905 m. 2.000 

tautos atstovų Vilniaus Didžiojo Sei
mo, dalyvaujant jame ir Mažosios 
Lietuvos atstovams su Jonu Vana
gaičiu priekyje, garsių nutarimų vy
riškas išryškinimas, jo Penklinių 
kartos politinio augimo aukščiausias 
kilimas — tautinio gyvenimo išlais
vinimas iš svetimos valstybės varžtų 
ir jo apdraudimas, sutvirtinimas sa
vos valstybės pajėgumu gyvybinėms 
tautos būdo ir kultūros savybėms 
laisviausiai ir pilniausiai pareikšti, 
didžiausiu savo energijos pakilimu 
kitoms, seniau jau geresnėse sąly
gose ją pralenkusioms tautoms pri
lygti ir su jomis net rungtyniauti.

10.'
Vasario 16-toji tai politinio Vil

niaus lietuvių darbo per I-jį Pasau
linį Karą, jų šauktos ir vadovautos 
1917 didžiosios Vilniaus Konferenci
jos su 200 Lietuvos atstovų ir šios 
išrinktos 20 vyrų Lietuvos Tarybos 
ryžtingas žygis, pritartas ir parem
tas ne tik savo krašto, bet ir Ame
rikos, Šveicarijos ir Rusijos tremties 
lietuvių, 1920 m. gegužės 15 d. lais
vai išrinkto Steigiamojo Lietuvos 
Seimo, dalyvaujant taip pat lenkų

„Aušros" ir 
ir varpinin- 
„apžvalginin-

tik
la-

okupuotojo Vilniaus krašto lietuvių 
delegacijai su dr. J. Basanavičium 
priekyje ir vokiečių valdomai Ma
žajai Lietuvai čia atstovaujančiam 
Vydūnui, Kaune patvirtintas, visos 
lietuvių tautos apgintas ir įamžin
tas didelėmis aukomis ir kilniu pa
sišventimu, bendru darbu ir kietu 
viekimu, savanorių krauju - apšlak- 
sytas, didžiųjų ir mažųjų valstybių 
vienos po kitos, jų tarpe Vokietijos, 
Tarybinės Rusijos ir Lenkijos, pri
pažintas, Lietuvos priėmimu Tautų 
Sąjungon dar labiau įteisintas.

11.
Vasario 16-toji, pagaliau, tai 

Vilniaus popierėlis, kuklus rašto
pelis, pasirašytas asmenų, kurių dau
guma prieš tai nei plačiau savo vi
suomenei nei juo labiau niekur sve
tur dar nebuvo žinomi. Sis jųjų 
raštas, pamėgintas čia pat Vilniuje 
išspausdinti, čia pat vokiečių kon
fiskuotas, per ištisus mėnesius jų 
nutylimas ir draudžiamas ne tik 
skelbti, bet ir minėti, slaptais ke
liais tepasiekęs Lietuvos visuomenę 
.ir užsienius, bet dar ilgai jokių vai
sių Lietuvai nedavęs. Kai toks pat, 
bemaž prieš pusantro šimto metų 
pasirašytas Jungtinių Amerikos Val
stybių nepriklausomybės paskelbimo 
aktas su visa pagarba, apšviestas ir

yra saugojamas, Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo originalas pir
mojo jo pasirašytojo dr. Jono Ba
sanavičiaus nuo įvairių Lietuvos 
okupantų taip buvo paslėptas, jog 
ligi šioliai nebesurandamas.

Tai toks buvo 1918 m. vasario 
16 d. raštas, kurio betgi reikšmė ne 
iš šios kuklios pradžios, tik iš brę
stančios iš metų į metus, su kiek
vienu nauju vasario 16 d. minėjimu 
vis labiau išryškėjančios Lietuvos 
valstybinės ir tautinės pažangos, ke
liančios kaimynų pavydą, Vakarų 
nustebimą ir pagarbą, iš savo vis 
didesnių ir svaresnių vaisių ligi pat 
naujo laisvės praradimo aiškiai ir 
įspūdingai iškyla. Tariant Prūsų lie
tuvių dainos žodžiais, 

iš šio mažo krūmačio 
išaugo didis medatis, 
šakos iki debesėlių.

12. 
šis krūmatis tikrai buvo ma-O 

žas, nedidutis.
Vilniaus lietuvių kuopelė, kuriai 

1915-1918 m. vokiečių okupacijos 
metu teko kelti visas tautinis, tiek 
kultūrinis, tiek ir politinis darbas, 
tai buvo 25-30 inteligentų, tiek susi
spietusių apie Lietuvių Draugijos 
dėl karo nukentėjusiems šelpti Cen-antdb su visu pagaiva, uįjsvivslus u uui naiu uuncuicjuMciua aciyu vcu- 

sargybos dieną naktį Washingtone | tro Komitetą, žmonėse išpopuliarė-

jusi „Pono Komiteto“ ir not „Didžio
jo Komiteto“ Vardu, tiek apie.-Lie
tuvių agronomijos ir teisių pagalbos 
Draugijos Komitetą ar šiaip kur dir
bančių. Toji nuolat savo tarpe ben
draujanti, be to, politiniams Lietu- 
vos«reikalams svarstyti ne kartą dar 
skyrium sueinanti kad ir pas dr. 
Basanavičių Lietuvių Mokslo Drau
gijoje^ ar vadinamuose Pranciškonų 
Mūruose įvairių visuomeninių sro
vių veikėjų kuopelė turėjo dar savo 
politinį 5 asmenų Centrą: Ant. Sme
toną, Jurgi Šaulį, Petrą Klimą, kun. 
Juozą Stankevičių ir Steponą Kairį; 
Kairiui bene 1917 m. iš jos pasi
traukus, jo vieton buvau aš pa
kviestas. Šioji thd kuopelė su Centru 
priekyje parengė visuomeninę ir po
litinė dirvą tam, kad 1917. m. ank
styvą rudenį Vilniuje susirinktų ke
liolika vyrų iš visos" Lietuvos lietu
vių konferencijai sušaukti, o rug
sėjo mėn. šioji susirinko. St Kairo, 
Ant. Smetonos ir Jurgio Saulio va
dovaujama, dr. Basanavičiui esant 
jos garbės pirmininku, ji aptarė po
litinę Lietuvos padėtį ir ateities nu- 
matomybes. Būsimeji komunistai — 
dr. Andrius Domaševičius, Pranas 
Eidukevičius ir kiti drauge su ki
tais dalyviais karštai svarstė ir nu
statė Lietuvai kelią į nepriklauso
mybę. (Bus daugiau)

Mums nėra ko skubėti šį vakarą — 
Ankstų rytą išeis traukinys.
Geriam alų. Tik skonis, lyg ašarų — 
Ko gi lekiam taip vis tekini?
Daug dienų mes nemigą, nevalgę jau, 
Pakeliui daug pralc."'? stočių, 
Plieno bėgiais vežiojam nostalgiją, 
Mažą ryšulį, pilną vilčių —

Lūžtančių žmonių istorija
M.- Bavarsko romanas „Pilkieji namai“ / Vyt. Atląntas

Kiekvieną meno .veikalą galima 
taip sudrapalyti, kad iš jo liks tik 
skutai. Taip mėgo daryti „Tremti
nių Mokyklos“ kritikai, taip kai ka
da parašo ir tas pats „Pilkųjų na
mų“ autorius. Bet kas iš to? Kam 
iš to bus nauda? Jei Lietuvoje skai
tančioji visuomenė daug dėmesio 
kreipdavo į recenzijas, tai juo labiau 
ji su susidomėjimu skaito kas pa
rašoma apie pasirodančias knygas 
tremtyje, ir kadangi tremtyje tų 
knygų pasirodo labai mažai ir jas 
visi atsimena, tai recenzentas vienu 
plunksnos brūkštelėjimu gali auto
rių „palaidoti“ arba padaryti jį „ga
lingu talentu“. Žinoma, nė vienas 
pajėgesnis rašytojas nuo recenzento 
puolimų į grabą neguls ir nė vieno 
vidutinio rašytojo recenzento 
plunksna galingu talentu nepadarys, 
skaitančios visuomenės akyse kny
gos vertinimas spaudoje vis vėlto 
savo įspūdį palieka. Mano nuomo
ne, tebūna tas įspūdis geras, o ne 
blogas, nors kartais knyga ir nėra 
iš gerųjų. Nereikia užmiršti ko
kiose sąlygose gyvename ir kokios 
ypatingos svarbos turi mums, trem
tiniams, spausdintas lietuviškas žo
dis. Galimas dalykas, kad čia, Vo
kietijoje, išleistos lietuviškos knygos 
bus vienintelis dvasinis turtas, kurį 
mes galėsime išsivežti kur į užjū
rį? Gal tik iš jų mūsų vaikai galės 
semtis lietuviškos dvasios? Tad juo 
labiau turi būti stengiamasi, kad tos 
knygos būtų geros, — pasakys ne 
vienas. Ir aš tą patį sakau, bet ir 
noriu pridurti, kad puikiai gėlei 
išauginti rtikia labai gero šilta
daržio; patvoryje sunku tarpti rafi
nuotiems žiedams. O juk mes dabar 
visi, esame atsidūrę patvoryje... 
Todėl mums negali nebūti brangus 
kad ir menkiausias mūsų kultūros 
pasireiškimas.

Žuvis išmesta ant kranto...
Mes žiopčiojame, kaip žuvis iš

mesta ant kranto. Netekę savo gam-

Kalbos kampelis
kou-

turi- 
dvi-

26. Ar gerai yra rašomi tokie 
angliški skoliniai kaip klounas, 
bojus ir kt.?

Norėdami iš tarimo rašyti, 
me rašyti šiuos žodžius ne su
balsiu ou, bet su au, t. y. klaunas. 
kaubojus iš anglų clown, kuris yra 
tariamas kiauri, ir cowboy (=“ kau- 
boi); plg. nokautas „lemiamasis smū
gis“ iš knockout (= nokaut), skau
tas iš scout (= skaut), taip pat brau
ningas iš Browning (= brauning) 
ir kt. Vėlyvesniuose tiesioginiuose 
skoliniuose mes taip pat panašiai el
giamės arba bent turėtume elgtis, 
pvz. biznis iš business (= biznis), 
lyderis „vadas“ iš leader (“ li:do)

nuo lead (= li:d) „vesti“, skrynin
gas iš screening (= skri.-ning) nuo 
screen „apsaugoti, apginti; šydu pri
dengti; išsijoti“ ir kt. Bet kituose 
skoliniuose, kuriuos esame ne tiesio
giai iš anglų kalbos pasiskolinę, bet 
per kitas kalbas gavę, šitokio garsi
nio rašymo, atrodo, nevisados galė
sime laikytis. Pvz. tuo būdu anglų 
bluff turėtume tarti ne blefas, 
biafas; šitas žodis į mūsų kalbą 
atėjęs per kaimynines kalbas, ir 
dėl abejotina, ar bevertėtų jo
įprastą tarimą dabar iš naujo keisti, 
juo “labiau, kad pvz. ir prancūzai šį 
žodi taria ne angliškai, būtent — 
blof. \

bet 
yra 
to
jau

tinės stichijos, tėvynės, mes nega
lime laisvai judėti, negalime išsi
tiesti ir atsigauti nuo patirto smū
gio. Mes klausiame: kam? už ką? 
kodėl? ir nerandame atsakymo.

— Pasakyk tu man tik vieną žo
dį, vieną vienintelį žodelį, pasakyk 
man, kam, kuriam tikslui, ir tepa
matysi, kaip atsiras manyje tiek jė
gos, kaip tu niekuomet nebūtum ti
kėjęs, — sako rc^nano herojus savo 
broliui?

— Tu sakai, kam? Išsilaikyk iki 
galo, nepasiduok, tai bus atsakymas. 
_ — Bet kam, kam? Kuriems vel
niams?

Tas klausimas „kam?“ yra pana
šus į išmestos ant kranto žuvies 
žiopčiojimą. To klausimo mes ne
galime nekelti, bet ir atsakyti į jį 
taip pat negalime. Brolio atsakymas 
„išsilaikyti“ yra zoologinio pobūdžio. 
Jei turėsime ko valgyti, išsilaikysi
me, bet tai dar neišsprendžia mora
linės problemos, kam ir už ką mes 
buvome nublokšti į tą pilką, nešva
rią ir be galo liūdną Schwerhofeno 
stovyklą, kurią savo romane Ba- 
varskas Vaizduoja.

Neranda į tą klausima atsakymo 
romano herojus, nerando jo ir kiti 
veikėjai. Maždaug jie visi kalba apie 
gyvenimą, ięško jo prasmės, stum
domi iš vieno barako į kitą, nežino 
kas veikti, beviltiškai kabinėjasi už 
savo atsiminimų, išsilvežtų iš tėvy
nės bijo palūžti ir... lūžta. Jei jie 
dar kiek kruta,' tai, atrodo, kruta 
daugiau iš inercijos, nekaip iš bū
tinybės gyventi. Jokio entuziazmo, 
jokių siekimų ir idealų jie neturi. 
Tai yra buvę žmonės, kurie viską 
paliko už Lietuvos sienos ir čia da
bar slankioja kaip šešėliai. Su da
bartine tikrove jie sutikti negali, bet 
iš jos išsiveržti taip nežino kaip. 
Kaip visa Schwerhofeno stovykla 
skendi kažin kokioje pelkelėje, taip 
ir jos gyventojai maudosi kažin ko
kiame moraliniame dumblynėlyje. 
Tai iš tikrųjų, pilki namai ir pilki 
žmonės.

Tiesą, nebūtų visai teisinga pasa
kyti, kad Bavarsko didvyriai nieko 
nesiekia. Jie šio siekia. Pats ro
mano didvyris mokytojas Viktoras 
Maldeikis iš nežinojimo kas veikti ir 
kur dingti, gal ir iš vienatvės, susi
pažįsta su nelabai aiškios praeities 
mergaite Janina ir ją veda. Prieš 
tai jis piršosi Aldonai, bet šią pavi
liojo kažin koks svieto perėjūnas, 
tariamas studentas Edvardas, paliko 
jai vaiką, o pats iš stovyklos pabėgo 
ir nebežinodamas kur dingti, grįžo 
pas savo žmoną, kurią jis palikęs 
prieš metus ir kuri gyveno su jo vai
ku. Aldonos tėvai ją išvežė kažin 
kur į kitą miestą ir jai ten buvo pa
darytas abortas.

Maldeikis su Janina nebuvo lai
mingas. Jis su ja nerado, ko ieškojo.

Jo vedybos buvo kažin koks nesusi
pratimas. Jis ir pats tikrai nežinojo, 
kam vedė. Pėr vieną pasimatymą 
jis jai pasako, kad savo „draugystę“ 
baigia, bet vėl už keletos puslapių 
mes matome jį jau prie altoriaus su 
Janina. Nelabai ilgai pagyvenus 
drauge, kažin ko Janina ima sirgu
liuoti ir miršta tą naktį, kai jos Vy
ras girtauja su draugais. Skaityfojui 
susidaro įspūdis, kad Maldeikis pa
bandė vesti, norėdamas susirasti gy
venimo šilimos ir nusiraminimo, bet 
kadangi jam tai nepavyko, tai auto
rius atpalaidavo jį nuo žmonos, ro
dos, tam, kad jis vėl galėtų daryti 
naujų eksperimentų.

Kiti personažai irgi panašūs. Mal- 
deikio draugas Tumėnas muzikas. 
Jis veda stovyklos chorą. Iš visko 
atrodo, kad muzikas jis neblogas, 
bet morališkai sušibankrotavęs, kaip 
ir kiti. Jo principas: niekas nieko be 
apskaičiavimo nedaro. Kai Maldei
kis apsigyveno jo kambaryje, jų kai
mynė našlė Staneikienė Maldeikį su
šelpė, padovanodama jam kostiumą, 
pavalgydydama ir šiaip juo rūpinda
masi. Tumėnas savo draugą įtiki
nėja, kad ji tai daranti ne be tikslo, 
bet Maldeikis netiki. Ir per visą 
knygą Staneikienė pasiliko vienintė- 
lis teigiamas, šviesus personažas. 
Bet į veikalo pabaigą autorius, ma
tyt, norėdamas pateisinti Tumėno 
teoriją, nusprendė ir ją sukompro
mituoti. Kam, neaišku. Buvo 
ruoštas vakaras, po kurio, kaip 
prastai, įvyko Išgertuvės. Kažin 
dėl Tumėnas iš pradžios norėjo
kompromituoti Maldeikį su Aldona, 
bet kadangi ta po aborto pasidarė, 
anot Tumėno, „gudresnė“, į kurią 
verta atkreipti dėmesio, it į jo kom
binacijas įtraukiama nesileido, tai 
muzikas nusprendė pasinaudoti Sta- 
neikiene. Jis ją įkalbėjo ateiti į 
išgertuves, tyčia suruoštas kažin 
kokiame šiukšliname kambarėlyje, 
nugirdė ją ir Maldeiki iki sąmonės 
netekimo, suguldė ant kažin kokios 
sukrypusios sofos ir paliko duris at-

su- 
pa- 
ko- 
su-

viras į koridorių kad stovyklos gy
ventojai galėtų juos pamatyti ir pa
sijuokti.
Maldeikis 
barelyje, 
žmona.

Dar yra prabėgomis paminėta 
Elzė Maliauskaitė, lakstanti su ame
rikiečiais kcreivfeis. Vienas ketina 
ją vesti, bet paskum pameta. Dar 
atvaizduotas ir girtuoklėlis Bonifa
cas Petraitis, kuris visą laiką me
džioja švabinės. Pagaliau ir Stanei- 
kiėnė. Ji Tumėno nemėgo ir jo 
vengė. Bet vieną vakarą jis pas ją 
atėjo, pusgirtis labai greit ją įtikino, 
kad ne jis sukombinavo istoriją 
nešvariame kambarėlyje, nors jis 
pats prikalbėjo ją ten nueiti, auto
ritetingai pareiškė, kad „tiktai kvaili 
žrrionės yra nelaimingi“, paskum 
staiga apkabino ir pabučiavo, ji dar " 
šūktelėjo Jūs pasiutote“ ir su „leng
vumu ir poilsiu“ pasidavė jėgai.

Tokie yra maždaug „Pilkųjų na
mų" didvyriai. Aš nesu joks mora
listas ir nenoriu čia daryti priekaištų 
autoriui, ar jo didvyriai yra vienoki 
ar kitokį. Kiekvienas menininkas 
pasirenka vaizduoti tokį * gyvenimą, 
koks yra artimesnis jo širdžiai. Taip 
pat aš nepriklausau prie tų, kurie iš 
meno reikalauja' morrilų. Galima 
vaizduoti palūžusius žmones, nusi
dėjėlius ir žmogžudžius, bet tik su 
viena sąlyga, kad jie autoriaus būtų 
išgyventi, subrandinti ir alsuotų 
tikrovės iliuzija. Gyvenimo į popierių 
ar marmurą perkelti negalima' ga
lima tik jį atkurti, 
rime ir pasireiškia 
sugebėjimas.

Negalima būtų
Bavarskas to nežinotų. Visas knygos 
trūkumas yra tas, kad jis per greit 
ją parašė. Ją perskaičius, pasilieka 
labai ryškus įspūdis, kad ji padaryta 
paskubomis, kad tiek knygos kom- 
pozicioje tiek charakterių apdoro
jime krenta į akis išsiblaškymas, 
neišbaigimas, nenuslstovėjimas. Tu- 
fhėno nei iš šio nei iš to sugalvota 
kompromitacijos istorija su Stanei- 
kiene ir Maldeikiu, atrodo, tik tam 
parašytį kad knyga turėtų 200 pus
lapių. Šiaipjau ji romanui nereika
linga. Staneikienės staigas „atsiver
timas“ taip pat yra panašus į deus 
ex machina. Nesakau, kad dora, 40 
metų moteris negalėtų pasiduoti 
pusgirčio mergišiaus valiai, bet kaip 
tą sceną vaizduoja autorius, meniš
kai imant, neįtikėtina.

Gerai, kad Bavarskas parašė 
knyga iš mūsų stovyklų gyvenimo. 
Tai pasiliks dokumentas ateičiai. Bet 
būtų rizikinga tvirtinti, kad tas gy
venimas būtų atvaizduotas visapu
siškai. Sunku būtų patikėti, kad, be 
girtuoklių, ištvirkėlių ir morališkai 
suglebusių žmonių, nebebūtų likę 
mūsų stovyklose „užsispyrėlių“, ne- 
nuskendusių stovyklos purvynėlyje. 
Gal tie žmonėą’ mums būtų įdomesni 
už autoriaus vaizduojamus, bet rei- ' 
kalauti to iš rašytojo būtų jau nu
rodinėjimas, apie ką jis turi rašyti ir 
apie ką neturi.

Knyga išleista švariai. Viršelis ■ 
Stasio Montvilo. Kaina nepažymėta, 
pardavinėjama po 10 markių. Ti
ražas 3.750.

Kaip tik tą naktį, kada 
nakvojo nešvariame kam- 
mirė vieną palikta jo

Štai tame atkū- 
visas menininko

pasakyti, kad

Pirmosios melines
Balandžio 17 d Kempteno lietu-I Komiteto pirm, ansamblį ir vadovą' 

viai susirinko paklausyti savo kolo
nijos ansamblio darbo metinių pro
ga suruošto koncerto. Ši „parapiji
nė“ šventė sutraukė apie 1.000 klau
sytojų į muz. P. Armorjo kruopščiai 
paruoštą vakaro programą.

Pirmojoje koncęrto dalyje buvo 
pateikti lietuviški kūriniai, kuriuos 
atliko mišrus ir vyrų chorai ir so
listė Daugėlienė. Antrojoje dalyje, 
kuri buvo įdomiai. įvairi, be choro, 
turėjo progos pasireikšti nuolatinės 
ansamblio programų praturtintojos 
solistės Radzevičiūtė, Armonienė, 
Bičkienė ir Daugėlienė. Po koncerto 
LRK Kempteno skyriaus pirm, ir

muz, P. Armoną pasveikino, įteikda
mi adresus ir dovanų.

Kolonijos ansamblis per metus 
yra suruošęs apie 20 įvairaus pobū
džio koncertų savo ir kitose koloni
jose ir apie 70 kartų atgiedojęs baž
nyčiose. Ansamblio dalyviai jokio
mis lengvatomis nesinaudojo, para
mos negavo (dirigento žodžiais ta
riant, „per ištisus metus UNRRA 
nesugadino nė vienos cigarretės 
mums“), repetavo vakarinėmis, nuo 
darbo laisvomis valandomis su ryž
tumu, kurį pabrėžia dirig. Armono 
žodžiai — „Dainuosim, kol bus ga
lima.“ K.Da.
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Simfoninį koncertą palydini
Muzikas Jeronimas Kačinskas, pa
dedamas vietinių lietuvių, š. m. ba
landžio 26 d. didžiojoj Augsburgo 
Ludwigsbau koncertų-operos salėj 
suorganizavo pirmąjį simfoninį kon
certą tremtyje. Jis pats šiam kon- 
vertui ir vadovavo.

Programoje atlikti: Felix Mdh- 
delssobn-Bartholdy uvertiūra „He- 
brkfai“, Johannes Brahms smuiko 
koncertas D-clur su orkestru ir An
ton Dvorak simfonija Nr. 5 e-moll 
„Iš Naujojo Pasaulio“. J. Brahmso 
smuiko koncerto kolistu buvo estų 
smuikininkas Hubert Aumerė. Or
kestro koncertmeisteriais iš lietuvių 
instrumentalistų buvo pakviesti: Va- 
syliunas, Pr. Matlukas (smuikinin
kai), Saulius, Armonas (violonče
listai) ir Ambrozaitis (klarnetistas).

Pora sakinių apie šio koncerto di
rigentą J. Kačinską.

aitvaras“ skrajoja amerikiečiu zonoje
Jau buvo šiame laikraštyje užsi

minta, kad detmoldiškis „Aitvaro“ 
teatro kolektyvas vieši amerikiečių 
zonoje, sutarė susilieti su augsbur- 
giške teatralų trupe ir, kai tik for
maliosios kliūtys bus nugalėtos, tuo
jau pat apsigyvens Augsburge. 
Jungtiniam dramos teatrui didžiulis 
darbas prieš akis: su paruoštu atitin
kamu repertuaru lankyti plačiai Vo
kietijoje pabirusius tautiečių telki
nius. Šiaip ar taip, bet gyvo, vaidy
binio žodžio pasigendama kuone 
kiekvienoje amerikiečių zonos lietu
vių 'kolonijoje, išskyrus, žinoma, 
Augsburgą, kuriame susibūręs tea
tralų būrelis per metus keletą kartų 
leido uždangai pakilti. Visur kitur 
žmonės-jpielai lanko kad ir vietinių 
mėgėjų ruošiamus spektaklius, kurie 
dažnai savo lėkštumu prašoka net 
mėgėjiškus Lietuvos kaimo vaidini
mus. Tai vis bėdos reikalas.

Užtat netenka stebėtis, jeigu ži
nia apie galimą šių abiejų kolektyvų 
susijungimą tremtinių kolonijose bu
vo sutikta su džiaugsmu, kad paga
liau susidarys sąlygos ir saviškiams 
vaidybinio žodžio meisteriams daž
niau išgirsti ir pamatyti. Deja, pa
čiam susijungimui įgyvendinti, kaip 
jau dabar aiškėja, iškyla visą, eilė 
kliūčių. Joms nugalėti, o jos visos 
bendruomenės labui turi .būti įveik
tos, vien aktorių gerų norų anaiptol 
nebepakanka. Čia neabejotinai, ir 
tai netrukus, sii visu savo svoriu turi 
įsitraukti atitinkami mūsų vadovau
jantieji organai. Tik taip teįmano- 
ma padėti teatralams išbristi iš pri
eitos formalumų klampynės, o jų 

Pagarba pedagogams
Mūsų lietuviškoji visuomenė tei

kia visada tinkamą respektą visiems 
tremtyje veikiantiem kultūriniams
sambūriams ar net ir pavieniams as
menims, kurie savo kultūrine ir vi
suomenine veikla ryškiai išsiskiria iš 
bendrosos tremtinių masės ir įgytą 
patyrimą bei sugebėjimus pašvenčia 
gerovei tos pačios visuomenės ir tau
tos, iš kurios ir jie patys yra kilę. 
Tos pagarbos ypatingai yra nusi
pelnę mūsų tremtiniškosios mokyklos 
pedagogai, kurie, neatsižvelgdami 
savo asmeninių interesų, su atsidė
jimu ėmėsi kunkaus priaugančio
sios kartos auklėjamojo ir moko
mojo darbo. Jiems pagarba už tai, kad 
jie, anot vieno per excelenc žurna
listo posakio, savo pašaukimo neiš- 

' mainė į špitolninko lazdą. Mūsų pe
dagogai kuklūs, savo profesinį dar
bą dirba be ypatingų pretencijų, bet 
užtat pati visuomenė turi tatai nu
prasti ir rasti būdų paręišti savo dėkin
gumą už jų dirbamą taip svarbų ir 

Jcilnų visai mūsų tautai darbą. Ma
lonu konstatuoti, jog Dillingeno sto
vyklos tėvai tatai gerai suprato ir 
šiltai parėmė vietinės progimnazijos 
tėvų komiteto pareikštą iniciatyvą 
mokslo metų užbaigimo proga tos 
progim. pedagogų garbei suruošti ar
batėlę, kurioje visi tėvai pabendrau
tų su mokytojais ir praleistų porą 
jaukių valandėlių.

Dillingeno progimnazijos moko
majam personalui pagerbti vakarie
nė įvyko š.m. balandžio 27 d., ku
rioje gausiai dalyvavo tėvai, pedago-

Muz. J. Kačinskas prieš tris sa
vaites atšventė savo 40-ties metų 
amžiaus sukaktį. Platesnė lietuvių 
visuomenė su muziko J. Kačinsko 
vardu pradeda susipažinti nuo 1931 
metų, kada jis, tik grįžęs iš Prahoje 
baigtų studijų i Lietuvą, prie Klaipė
dos Muz. Mokyklos suorganizavo 
simfoninį orkestą ir operą.- 1938 m. 
jo muzikinė veikla reiškiasi kaip 
Kauno Radijofono simfoninio or
kestro dirigento bei muzikinės dalies 
vadovo. Vėliau jis persikelia į 
Vilnių, kur, diriguodamas Operą ir 
būdamas vyr. Filharmonijos diri
gentu, lietuvių visuomenei^pasidaro 
visai artimai pažįstamas.

J. Kačinskas žinomas ir kaip mo
derniosios krypties kompozitorius. 

Taipogi jis lietuvių dainininkų bei 
instrumentalistų vertinamas ir kaip 
prytiręs akompaniatorius.

kuriamam dramos teatrui tapti kad 
ir pavėluota realybe.

Savo svečiavimąsi amerikiečių 
zonoje detmoldiškiai išnaudoja čia 
esančioms tautiečių kolonijoms lan
kyti. Saistomi apibrėžto laiko ir vi
sų kitų aplinkybių, detmoldiškiai ait- 
varininkai, be abejo, negalės čia net 
visose didelesnėse kolonijose pabu
voti, tačiau ten, kur jiems teks už
sukti, bus nemaža šventė. Tatai bu
vo balandžio 18—20 d. Augsburge, 
kur įvyko pirmieji šioje zonoje „Ait
varo“ spektakliai, lygiai tas pat ba
landžio 22 d. Dillingene, toliau — 
Ingolstadte ir kitur.

Savo repertuare „Aitvaras“ turi 
porą dalykų: tai linksmą 3 v. vaidi
nimą „Bubulis ir Dundulis“ Ir litera
tūrinį rečitalį, skirtą liet, knygos 400 

Martyno Reisgio prisiminimui
(Pradžia 4 pusi.)

dą, kad tokio Martyno Reisgio vokie
čiai negalėjo mėgti. Todėl, kai 1939 
mh kovo 22 d. Klaipėdos kraštą vo
kiečiai okupavo, Martynas Reisgys 
pasitraukė į Didžiąją Lietuvą. Apie 
tą laikotarpį jo sūnus A. Reisgys ra
šo: „Vokiečiams okupavus Klaipė
dos kraštą, tėvas gyveno ūkyje. Tą 
pačią dieną atvyko policijos vach
mistras ir tėvą, kaip šaulį, nuginkla
vo. Kitą dieną tėvas pasitraukė į 
Didž. Lietuvą. Iki balandžio mėn. 
galo jis gyveno pas agr. B. Gaidžiū- 
ną, Kaune. Gegužės mėn. pradžioje 
atvyko į Kuršėnus perimti iš Žemės 
Banko pirktą apleistą ūkį. Po tokių

gai ir kai kurie stovyklos pareigū
nai. Progimnazijos tėvų komiteto 
pirmininkas Br. Macevičius pradžioje
nušvietė šio pobūvio tikslą ir pabrė
žė reikalą labiau suartėti tėvams su 
jų vaikus auklėjančiais pedagogais. 
Vakarienė tęsėsi jaukioje nuotaikoje, 
nepašykštint mokomajam persona
lui nuoširdaus žodžio ir įvertinant jų 
sunkias pareigas. Pedagogų geros 
nuotaikos nesugadino ir stovyklos 
komiteto pirmininko savo žodyje 
konstatavimas, jog mokytojai nėra 
tinkamai respektuojami ir iš UNRR- 
A-os pusės. Esą pranešta, jog mokyto
jai išbraukei iš iki šios oficialiai gau
nančių algas stovyklos dirbančiųjų 
sąrašo. Tatai mokytojams nesudarė 
jokios staigmenos, nes jie dirba savo 
pašaukimo darbą ne todėl, kad gavo 
atlyginimą. Jiems geriausias atlygi
nimas už jų sunkų pedagoginį darbą 
yra pačių tėvų, tūrių vaikus jie 
auklėja, teisingas jų darbo "suprati
mas ir įvertinimas. Tą pačią mintį 
pabrėžė ir progimnazijos direktorius 
K, Vėlyvis savo pasakytoje gilioje 
pedagoginėje kalboje. Tik tamprus 
tarp pedagogų ir tėvų bendradarbia
vimas įgalins moksleivius ne tik 
įgyti reikalingų mokslinių žinių, bet 
padės suformuoti juose ir neiškrai
pytą lietuvišką charakterį.

Šis jaukus pobūvis nuotaikingai 
baigtas apie 9 vai. vakaro, prog. in
spektoriui Jasučiui pasirodžius su 
būriu gimnazistų, kurie čia su savo 
auklėtoju atvyko iš jų turėto pasi
linksminimo. (dp)

Charakterizuojant J. Kačinską 
kaip žmogų, iškeltina jo žemaitiška 
kilmė (iš Viduklės) ir būdo savumai. 
Kad ir nebūdamas lankstus, judrus, 
siekdamas ko ar ką organizuodamas, 
jis geba užsispirti, ryžtis. Štai kad ir 
su šiuo koncertu: be žemaitiško at
kaklumo vargu ar būtų pasisekę jį 
suorganizuoti. Sąlygos-Iabai nepa
lankios: savo orkestro nėra, savos 
salės nėra, o pinigo taip pat. Ne- 
siknisdamas į tolimesnius užkulisius, 
tesuminėsiu vieną charakteringesnę 
kliūtį iš daugelio smulkiųjų: dieną 
prieš koncertą Ludwigsbau salėj val
dytojai „nerado“ galimumo ir laiko 
plyšio leisti mūsų dirigentui koncerto 
salėje atlikti generalinės repeticijos. 
Jau ir ne muzikos mėgėjas gali su
prasti, kad repeticija koncerto sa
lėje būtinas

Numodami ranka be vėjo, kaip ir 

metų sukakčiai paminėti. Pirmasis 
nuotaikingai prasklaido tremtiniškas 
dienas, nukeldamas mintis į gerųjų 
laikų tėvynę. Apie šį pagal A. Rūko 
tekstą J. Šlekaičio surežisuotą pasta
tymą jo premjeros proga buvo šioje 
vietoje plačiau užsiminta — nebesi
kartosime. Kur sąlygos leidžia, duo
dami antrąjį literatūrinį rečitalį, šio 
teatro aktoriai J. Blekaitis, A. Biki
nis, D. Josiukaitė, H. Kačinskas, B. 
Kvedaras, M. Lemešytė, A. Rūkas ir 
R. Veselauskas gražiai pagerbia lie
tuviškosios knygos sukaldį — ar
tistiškai pateikia klausytojui 14 žy
miausių mūsų, rašytojų kūrinių

Šia proga tenka palinkėti mielie
siems detmoldiškiams svečiams po 
sėkmingų gastrolių netrukus sulaukti 
dienos, kada jie amerikiečių zonoje 
galės lankytis nebe k^ip svečiai, bet 
kaip malonūs namiškiai. —zb— 

sukrėtimų, po išsiskyrimo su šeima, 
tėvas buvo parblokštas, tačiau nau
jame ūkyje pradėjo atgauti pusiaus
vyrą. Kiekvieną dieną ūkis darė pa
žangą. Vakare, po darbų, buvo vėl 
galima matyti nsįjišypsant. •

Vasaros metu, su sienos kortele, 
iš anapus, atvyko mane sesutė. Tė
vas jai išplanavo sėjos planą. Lie
pos mėn. su viza atvažiavo ir motina. 
Pabuvo porą savaičių. Išsiskyrimas 
buvo labai sunkus. Susitikę aptarė, 
kad ūkį Klaipėdoje parduos sesutei, 
o visa šeima persikels čia gyventi. 
Bet štai nauja katastrofa. 1940 m. 
birželio 15 d. BolšeVikal savivaliauja. 
Nuvykusi i Šiaulius areštuoja, kaip 
vokiečių draugą ir tardo. Kokia baisi
pajuoka — M. Reisgys vokiečių 
draugas!

Atėjo 1941 metai. Tarp Vokietijos 
ir SSSR susitarta, kad po repatrija
cijos likusių priešingų valstybių pi
liečių turtą? bus nusavintas. Klaipė-

Tarėsi lietuvių darbininkų ir amatininkų atstovai
PIRMASIS JŲ SUVAŽIAVIMAS HANAU

Balandžio 20 d. Hanau lietuvių 
Stovykloje savo organizacinių reika
lų starstyti buvo suvažiavę visų tri
jų zonų lietuvių darbininkų ir ama
tininkų atstovai. Suvažiavime da
lyvavo per 70 asmenų. Iniciatyyos 
šiam suvažiavimui suorganizuoti 
ėmėsi hanaviškiai, sudarydami tuo 
tikslu ir laikinę darbininkų ir ama
tininkų atstovybę į kurią įėjo: Ant. 
Zauka, J. Stukas ir L. Lesinskas.

Minėtą suvažiavimo dieną prieš
pietiniame posėdyje, iškilmingai su
važiavimą pradėjus, buvo išklausyta 
LTB Vyr. Kom-to ir profesinių or
ganizacijų atstovų sveikinimai, ku
riuose buvo pabrėžtas reikalas susi

J. Kačinskas — į galvą neimančio 
ges.u, palikime užkulisius ir grįžkime 
prie koncerto.

Štai mūsų pašalines mintis nu
traukia violončelės ir violos, pradė
damos F. Mendelssohn-Bartholdy 
(1840—1879) „Hebridus". Mendels
sohn-Bartholdy yra vėlesnysis ro
mantinės epochos atstovas, dėl savo 
muzikos skaidrumo laikomas roman
tiku,klasiku. Tai jautrios sielos žmo
gus, didelis gamtos mylėtojas. Šis 
kompozitorius yra parašęs oratorijų, 
daug simfoninių, kamerinių veikalų.

„Hebridų" uvertiūra savo nenu
trūkstančia styginių instrumentų 
kalba Ludwigsbau klausytojui sva
jingai vaizdavo jūros bangų ringa- 
vimą, o draug su nuolat įsiterpian
čiais mediniais ir variniais pučiamai
siais veikalo kulminacijoje jam kėlė 
audros įspūdį. Švelnūs, uvertiūrą 
klarnetu užbaigiantieji garsai klausy
tojui Hebridų salyno gyvenimą vėl 
įstatė į romantinę tylumą.

Antrasis dalykas — Brahms kon
certas praeina dar pakilesnėje nuo
taikoje. Klausytojo ausį ir akį ša
lia J. Kačinsko ir orkestro itin pa
traukia solistas Hubert Aumerė. Jau 
iš anksto domėtasi ne tik jo, kaip 
virtuozo, pasirodymu, bet dargi kon
certo dalyvis vylėsi išgirsti Stradi- 
varijaiis smuiką. Deja, Stradivari- 
jaus šįkart klausytojas neišgirdo. Gi 
kodėl?! Pasirodo, kad ...
Stradivarijus nemėgsta, ansamblio

Prieš pusmetį teko girdėti Augs
burgo Ludwigsbau salėje Hubert Au- 
merės smuiko rečitalį, kurio klausė 
gausiai susirinkusi Augsburgo estų 
kolonija ir keliasdešimt kviestinių 
svečių. Čia Aumerę turėjome progos 
išgirsti su* kaip tik tuo burtinguoju 
Stradivarijaus smuiku, kurį, kaip jau 
spaudoj buvo minėta, jis laimėjo kon
kurse draug su Muencheno operos 
pirmojo koncertmeisterio' vieta. Ly- 

(Pabaiga 7 pusi.) 

doje likę visi šeimos nariai Lietuvos, 
piliečiai. Po repatrijacijos juos vi
sus išvarys prievarta iš ūkio be jokio 
duonos kąsnio. Lietuvoje taip pat 
jau nėra jokio gyenimo. Tėvas 
nusprendžia aukotis šeimos labui ir 
grįžta į Klaipėdą. Greit jį ąreštuoja 
vokiečių policija. Iki 1941 m. spalių 
m. kalinamas Klaipėdos Gestapo ka-‘ 
Įėjime. Po to išvežamas į Orienburgo 
KZ. Po šešių savaičių, kur jie drauge 
kali su žurnalistu Jono Grigolaičiu; 
M. Reisgys perkeliamas į Mauthau- 
seno KZ. Gavome porą laiškų. Iš 
paskutiniojo laiško nebegalima pa
žinti, kad tai tėvo raštas:--raidės iš
virtosios, statytos, kaip akmens blo
kai.

1942 m. balandžio 15 d. motiną 
pakvietė Klaipėdos Gestapas. Nuė
jus pasakė, kad 1942 m. balandžio 
2 d. tėvas miręs. Kūnas sudegintas. 
Po poros mėnesių buvo gauti tėvo 
rūbai. Rūbai į rūbus nepanašūs. Vi-

organizuoti tremtiniams darbinin
kams ir amatininkams.

Po pamaldų, kuriose dalyvavo su
važiavimo dalyviai, ir pietų pertraukos 
vyko darbo posėdžiai, čia aptarus ak
tualiuosius profesinius rūpesčius, iš
rinkti valdomieji organai — centro 
valdyba (J. Jončienė, Br. Šiupinys, V. 
Gervickas, Apol. Beresnevičius, J. 
Stukas, K. Rakūnas, L. Lesinskas, 
VI. Rimša) ir revizijos komisija (L. 
Šeškus, Br. Ignatavičius ir S. Mar
kūnas).

Be to, suvažiavimas parengė ir 
pasirašė JAV ir Prancūzijos prezi
dentams bei Anglijos min, pirminin
kui, o taip pat Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos darbininkų ir amatinin

Žmogaus teisės
(Atkelta iš 4 psl.) 

bose saugiai gyventi ir aplamai būsią 
garantuojama, kad visi žmonės ir vi
suose kraštuose visą savo gyvenimą 
galėsią gyventi be vargo ir be bai
mės. Jungtinių Tautų Organizacijos 
statutas savo įžangoje irgi numato 
gerbti žmogaus teises ir pagrindines 
laisves, kurių studij avimui yra įsteig
tas „Žmogaus teisių komitetas". To 
komiteto projektai numato plačius 
žmogaus teisių galimumus, visais at
žvilgiais toliau siekiančius už iki šiol 
buvusius valstybių konstitucijose. 
Bet vos tik šis Komitetas pradėjo 
savo darbą, kai iš visų pasaulio kam
pų ėmė plaukti į jį skundai prieš dl-. 
delius nusižengimus žmogaus teisėms 
ir žmoniškumui. Kad skundėjai ne
būtų persekiojami, Komitetas nutarė 
jų autorius laikyti paslaptyje. Komi
teto darbo vaisių tenka laukti atei
tyje. Žmogaus teisėms saugoti yra 
dar vienas naujas pasiūlymas: 1946 
m. spalių mėnr Paryžiuje Australijos 
atstovas pasiūlė įsteigti specialų teis
mą. Jis pareiškė, kad be juridinės 
apsaugos įstatymuose numatytos 
žmogaus teisės gali likti negyva rai
de. Pasiūlymas negalėjo būti reali
zuotas, nes tam dar nėra atėjęs laikas.

Kaip matome, mes stovime kryž
kelėje: ar žmogaus teisės yra efekty
viai laisvos ir individas gali jomis 
naudotis savo iniciatyva, savo išma
nymu laisvai ir be baimės, be jokių 
privalomų direktyvų iš šalies, atsto
vaudamas jam patinkamą pasaulė
žiūrą ir reikšdamas jam pageidau
jamą politinę, kultūrinę, socialinę 
tendenciją ar priešingai: žmegus tėra 
laivas veikti tik vienos vienintelės 
tendencijos kryptimi, laikant veiki
mą kitų tendencijų kryptimi bausti
nu nusikaltimu. Mes manome ir lin
kime, kad tik pilna ir efektyvi laisvė 
visų tendencijų veiklai būtų įgyven- 
dinta. Tai Vakarų demokratijų pa
vyzdys. Mes nenustojame tikėję, kad 
tikroji laisvė žmogui pagaliau bus 
sugrąžinta visame pasaulyje.

sur kraujo žymės, ūkis, Gestapo 
pranešimu, tuoj buvo įrašytas į prie
šo turto sąrašus ir vadinosi „SS Gut“.

Si ištrauka, paimta iš sūnaus ra
šyto laiško, vaizdžiai parodo Marty
no Reisgio paskutiniųjų dviejų metų 
kelią. Jame buvo nepaprastai daug 
skausmo. Martyno Reisgio už lietu
vybę labai brangiai užmokėta. Jis 
liks pavyzdžiu ne tik Klaipėdos kraš
to lietuviams, bet visiems, kurie tik 
sielojasi tėvynės rejkalais. Gyven
damas jo ūkyje Jurgiuose ir vėliau 
susitikdamas Kaune nuolat iš jo gir
dėdavau: „Nėra jokios Mažosios ir 
Didžiosios Lietuvos "sienų. Jas tik 
priešai padarė. Mūsų- lietuvninkų 
pareiga, kad vėl ta siena pranyktų 
ir visi pasijustume vienodais lietu
viais." Tegul šis Martyno Reisgio te
stamentas ir bus įgyvendintas.

Balys Gaidžiūnaj

kų ' profesinėms organizacijoms ati
tinkamas rezoliucijas.

Suvažiavimas baigtas Tautol 
HimmT.

Vakare lietuviu klube suvažiavi
mo dalyviams buvo suruošta arba
tėlė vakarienė, kurios metu nepagai
lėta šiltų žodžių naujajai profesinei 
organizacijai ir jos valdomiesiems 
organams. Jų artimoje ateityje lau
kia nemaža organizacinių darbų: sta
tuto paruošimas ir kiti organizaciniai 
reikalai, kurių tarpe ne paskutinėje 
vietoje — juriskonsultu ir atitinkamų 
sričių patarėjų sutelkimas.

Organizacijos spntro būstine nu
matyta Hanau. (p-g.)

Dėkojame visiems mūsų geriems prieteiiams ir draugams, padėju- 
siems a. a. Jono EIDUKEVIČIAUS sunkioje ligoje jį gydant, slaugant, 
palydint į laikinuosius svetimosio^ žemės kapus ir nelaimėje už jaučiant.

M. Eidukevičienė,
N. ir B. Gaidžiūna!
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Visuotinis Rašytojo Draugijos suvažiavimas Kirchheime
Perskaityti ir pasirengti!

S. m. birželio 13-14 d. šaukiamas 
Lietuvių Rašytojų TremŲnių Drau
gijos visuotinis ndrių_ suvažiavimas 
Kirchheime/Teck (amerikiečių zo
noje). Į šį suvažiavimą kviečiami at
vykti draugijos nariai, laikraščių re
daktoriai ir knygų leidėjai.

Suvažiavimas vyks lietuviškosios 
knygos 400 metų sukakties ženkle ir 
pirmoji dieną skiriama šios sukakties 
iškilmingam minėjimui. Birželio 13 
d. rengiama akademija, kurią atliks 
paskaitininkai ir aktoriai-deklama- 
toriai. Akademijai vykdyti pakviesti 
kalbos ir literatūros autoritetai, o me
ninei daliąi — geriausi aktoriai. Si 
akademija bus centrinis Mažvydo 
katekizmo sukakties aktas, apvaini
kuojąs visus tremtinių bendruomenės 
stovyklų paskirus minėjimus, kurie 
plačia banga praėjo V. Europoje gy
venančius tremtinių telkinius. Tačiau 
tai nebus baigiamasis aktas, nes visi 
1947'metai — liet, knygos minėjimo 
metai.

Birželio 14 d. skiriama organiza
ciniams LRT Draugijos reikalams. Be 
grynSi technikinių klausimų, bus ap
tarti ir bendruomeninės reikšmės 
klausimai, kaip lietuviškų knygų lei
dyba, lietuvių literatūros propaga
vimas svetimomis kalbomis, tarptau
tiniai literatūriniai santykiai ir k. 
šiomis temomis bus išsamesni pra- 
nešmai ir atliktų bandymų apžvalga. 
Be to, bus aptarti ir priimti LRT 
Draugijos įstatąi ir numatytos kon
krečios ^veiklos gairės. 1

Po organizacinių darbų antrosios 
suvažiavimo- dienos vakare rengia
mas „Sietyno“ koncertas suvažiavi
mo dalyviams ir vietos lietuviams.

Nuomonės...
(Pradžia 1 pusi.)

du. Jungdami savo pasauli, kuris su
daro didžiąją Europos ir žemės ru
tulio dalĮ, mes būsime priartėję prie 
vieno pasaulio. Jis sudarys valsty
bių sistemą, kuri pajėgs išlikti ir 
klestėti if be Sovietų, nors ir siū
loma Sovietams prisidėti prie šios si
stemos.“

„Tikroji politika turi būti veda
ma su Rusija, jei tai galima, ir be 
jos, jei tatai bus reikalinga, tačiau 
niekad neišjungiant jos ar jos sąjun
gininkų, bet atsisakant laulįti ir nie
ko neveikti, jeigu ji pati pasirinktų 
saves išskyrimą."

Tai tokie samprotavimai buvo pa
reikšti po konferencijos ar jos eigos 
metu Amerikiečių spaudoje.

Konferencijos antroji dalis numa
tyta pradėti šių metų lapkričio mėn. 
Londone. Reikia tikėti, kad iki to 
laiko nebus sėdima sudėjus rankas, 
o bus stengiamasi degančias proble
mas riškinti diplomatiniu keliu.

Am.

Suvažiavimo metu rengiama lie
tuviškosios knygos apžvalginė pa
roda.

Turint galvoje, kad šiame suva
žiavime bus svarstomi labai reikš
mingi LRT Draugijos konsolidaciniai 
klausimai, kviečiame kuo gausiausiai 
dalyvauti visų trijų Vokietijos oku
pacinių zonų ir kitų valstybių LRT 
Draugijos nariai. Ypatingai kvie
čiami nariai iš anglų zonos, su ku
riais dėl atstuminių priežasčių ne
buvo galima užmegzti glaudesnis 
ryšis.

Kaip ir kur?
Nuo Frankfurto važiuojantiems 

žinotina: Atvykus j Stuttgartą, rei
kia sėsti i traukini Stuttgart-Tuebin- 
gen ir išlipti Wendlingen stotyje, iš 
kur gaunamas traukinys tiesiai Į 
Kirchheim/Teck.

Važiuojantiems nuo Muencheno 
reikia išlipti tarp Ulmo ir Stuttgarto,

Simfoninį koncertą palydint
(Pradžia 6 pusi.) 

ginant Aumerės anąjį rečitalį su šiuo 
pasirodymu simfoniniame koncerte, 
kur jis atliko Brahms smuiko kon
certą D-dur su naujintėliu, vos prieš 
4 mėnesius Muencheno meistro pa
gamintu smuiku tenka pirmenybę 
pripažinti anajam. Anuokart smui
kininko nevaržė orkestras. Savaime 
aišku, kad svarstyklėse nemaža svo
rio priduoda ir pats smuikas. Stra- 
divarijus kalbėjo tada į klausytoją 
daugriurtingesnėmis spalvomis. Nors 
jis buvo minkštesnio tono, bet piano 
vietose daug skaidresnis, pilnesnis, 
net našesnis, tuo tarpu kai muenche- 
niškis smuikas čia neišvengė braz
desio, čiužesio, kuris ypačiai buvo 
jaučiamas pirmosiose koncerto salės 
eilėse. Tad nebe pagrindo daugelis 
atsilankiusiųjų muzikos mėgėjų jau 
iš anksto kreipė ypatingo dėmesio 
tam istoriniam Stradivarijaus smui
kui, nekalbant jau apie patį jo lai
kiną valdytoja Aumerę. Pasirodo, 
kad Aumerė turėjo savo argumentų 
už naująjį, o tie argumentai, kaip 
teko patirti šie. Pirma, grojant su 
simfoniniu orkestru, Stradivarijaus 
srpuikas per gležnas, per švelnus, jis 
buna „užrėkiamas“ orkestro aidesio; 
nors dirigentas tą orkestrą ir labai 
prilaikytų. Tokiu būdu 'solistas, ži
nodamas, jog Stradivarijus nemėg
sta ansambio, šiuo kartu sąmonin
gai jį pakeitė naujuoju, kuris, kad 
ir nepasižymi spalvų turtingumu, 
dainuojančiu tonu, bet 'jau nesilei
džia bent orkestro užslopinamas. Šio 
naujojo smuiko išduodami forte ar 
mf, būdami kietesni, aštresni, tuo 
būdu yra ir našesni už Stradivari
jaus. Antra priežastis, dėl kurios 
Aumerė linkęs savo naujai įsigytą 
smuiką vis daugiau viešumon paro

stotyje Plochingen ir čia persėsti j 
traukinį Stuttgart-Tuebingen. Pava
žiavus Tuebingen kryptimi, išlipti 
Wendlingene, iš kur eina traukinys 
į Kirchheim/Teck. Arba palaukti 
traukinio Plochingene, iš kur va
žiuojama tiesiog į Kirchheim/Teck.

Kirchheimo LTB apylinkės ko
mitetas maloniai sutiko suvažiavimą 
globoti ir, kiek sąlygos leis, dalyviai 
bus apgyvendinti 'privačiai pas tau
tiečius ir viešbučiuose. UNRRA-os 
apygardinis direktorius šiam suva
žiavimui pritarė ir. pažadėjo jį pa
remti.

Bar kartą paraginame narius, 
ypač iš .anglų ir prancūzų zonų, pa
sirūpinti leidimais ir kuo gausiau 
atsilankyti. Suvažiavimo dalyviai 
laukiami Kirchheime birželio 12 d. 
vakare.

Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugijos Valdyba

dyti, atrodo, bene bus, ta, kad jis 
nori prie šios tikrosios savo nuosa
vybės labiau priprasti. Čia pažymė
tina dar ta aplinkybė, kad rudeniop 
H. Aumerės sutartis su Muencheno 
opera baigiasi ir jis koncertmeisterio 
kėdėje ilgiau nemano pasilikti.

Pabaigai buvo orkestro pagrota
'i1 1

Nuotrupos iš Tėvynes
Dėl studentų klubo Vilniuje

Du nelietuviškų pavardžių Vil
niaus universiteto studentai „Tiesai“ 
rašo, kad VJlniaus universiteto ben
drabutyje Tauro gatvėje, kur gyvena 
apie 400 studentų, yra pastebima di
delė netvarka. Esą, buvo nutarta? 
įsteigti studentų klubas, tačiau jo vei
kimas nejaučiamas, net laikraščių, 
ir tų, beveik niekuomet negalima 
rasti. Jokių laikraščių ar žurnalų 
komplektų, nematyti nė vieno aktu
alaus šūkio ar „vaizdinės agitatijos 
priemonės“. Buvo pradžioje ir radijo 
aparatas, bet ir tas dabar dingęs.

Daugiau kojinių
„Tiesos“ informacija sekant. Kau

no „Šilvos“ kojinių ir trikotažo fabri
kas prieš karą išleisdavo iki 50.000 
porų kojinių per mėnesį. Dabar, 
suglaudus darbo dieną ir pritaikius 
stachanovinius darbo metodus, fabri
ko kolektyvas pralenkė prieškarini 
lygi — i sandėlį kas menėsi atgabe
nama po 70.000 porų kojinių.

Įdomu būtų sužinoti, kur tie tūk
stančiai porų kojinių eina iš sandė
lio? Be to, kokia tų kojinių kokybė?

Daugiavaikės motinos
Panašiai kaip netolimoj praeity 

Vokietijoj, ir už geležinės uždangos 
daugiavaikės motinos yra apdovano

Dvorako simfonija „ Iš Naujojo Pa
saulio“. Tas „Naujasis Pasaulis“ — 
tai Amerika, kurios dvasią Dvora- 
kas šios simfonijos muzikine kalba
atvaizdavo kaip egzotiką. Čia sklin
da negrų-indėnų primityvios dainos 
melodija ar jų žygio būgnų garsai 
(pirmoj dalyj), čia iškyla neaprėpia
mųjų Amerikos prerijų vaizdai, ku
riuos autoriaus čeko (emigranto) dva
sia papuošė gilia vienatvės melan
cholija (antroj dalyj). Mūsų koncert
meisteriai šios antrosios dalies (lar
go) solinėse vietose padėjo dirigentui 
autoriaus mintį ypatingai išryškinti.

Galop, trečioji dalis ir josios pa
baiga (allegro con fuoco) autoriaus
apvainikuojama „Naujoje Pasaulio“ 
pergalės triumfu. Čia dirigentas Je
ronimas Kačinskas pasirodė su dide
liu užsidegimu, ir ugningas finalas 
ilgam įkrito klausytojo atmintin.

Simfoninis koncertas praėjo su 
dideliu' pasisekimu. Jo klausėsi 1400
žmonių įvairių tautybių. Be daugu-
mos lietuvių, buvo keli šimtai estų, 
latvių, keliasdešimt Augsburgo Ope-
ros, Konservatorijos atstovų. Gar
bės svečiais buvo ir karinės valdžios 
atstovai bei UNRRA pareigūnai. Sis 
koncertas atsilankiusiems svečiams 
įrodė, kad pabaltijiečiai ir muzikos 
srityje yra pasiekę aukšto lygio, gi 
savo tarpe turi stiprių meninių pa
jėgų. A. Lūšnaitis 

jamos „Motinos — Didvyrės“ ordi
nais ir garbės raštais. Kovo 25 ir 26 
d. d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiume daugiavaikėms 
motinoms ordinus ir garbės raštus 
įteikė Lietuvos TSR Aukšč. Tarybos 
Prezidiumo narys prof. J. Matulis. 
Kaip iš pavardžių galima spręsti, pa
gerbtos buvo atėjūnės, kaip: Tatjana 
Michailova, Orlovienė, Kochlovienė 
ir kt. Kaip rašoma, visoje Lietuvoje 
„Motinos — Didvyrės“ vardas jau 
suteiktas 199 daugiavaikėms moti
noms.

Sėjos kampanijai aptarnauti
Balandžio ir gegužės mėnesiais, 

sėjos kampanijos metu, į apskritis ir 
valsčius išvyksta didelis artistų bri
gadų skaičius. Teatrų ir kitų meno 
kolektyvų nariai lankysis valsčių 
centruose, tarybiniuose ūkiuose, 
MTS, didesniuose kaimuose. Žymi 
vieta ruošiamojoje programoje bus 
skirta naujajam Tarybų Lietuvos 
valstiečių. gyvenimui pavaizduoti. 
Dramos teatrų kolektyvai, statantieji 
savo scenoje B. Dauguviečio „Nau
jąją Vagą“,' koncertų metu parodys 
eilę šio veikalo fragmentų.

Kaip žinome, anais laikais nerei
kėdavo agituoti, kad ūkininkas savo 
laukus apsėtų.

Ks.T.

flr viską esame padarę?
(Pradžia 1 pusi.)..

koji knyga išvysti pasaulį begali tik 
didelių pastangų dėka. Gal ši sukak-, 
tis Amerikos lietuvių visuomenė vėl 
kiek labiau suartins su lietuviškąja 
knyga, o tuo pačiu ir su savo tautine 
kultūra ir savo tautos didžiaisiais 
idealais bei siekimais.

Mes šiandien norime, kad pasau
lis kuo plačiau išgirstų ‘apie mūsų 
tautos kančias ir skriaudas. Tai tei
singa ir tikslu. Tačiau tegul pasau
lis išgirsta ir apie tai, kas mūsų ne
priklausomo gyvenimo metais buvo 
pasiekta, kokiu atkaklumu mes ko
vojome dėl savo tautinės kultūros ir 
kokiu ryžtingumu mes siekėme lais
vės ir nepriklausomos valstybės at
statymo. Juk lietuviškoji knyga bu
vo tas įrankis, su kuriuo mes gynė
me savo prispaudėjų mindžiojamas 
teises, su kuriuo mes kovojome dėl 
kultūrinės ir politinės laisvės.

Lietuviškosios knygos 400 metų 
sukaktis yra ryškus įrodymas, kad 
mes savo kultūrines tradicijas ma
tuojame ne dešimtmečiais, bet šimt
mečiais. Šioji sukaktis mums duoda 
progos kuo plačiausiai pakalbėti ne 
tik apie lietuviškąją knygą, bet ir 
apie lietuviškąją kultūrą.

Lietuviškoji knyga pas mus atke
liavo iš Vakarų. Kai didžioji Rytų 
galybė buVo pasiryžus mus sunai
kinti, mes atspirties ir jėgų ieško
jome vakaruose, ir ten jų radome. 
Tad ir šis faktas yra dar vienas įro
dymas, kad mūsų tauta yra kuo 
glaudžiausiai susijusi su Vakarų kul
tūra. Rytų audrai dūkstant, užuovė
jos ir išsigelbėjimo mes ir šiandien 
ieškome Vakaruose.

Šie mėtai — lietuviškos knygos 
jubiliejiniai metai. Juos atžymėdami, 
turėtume šiais metais kuo daugiausia 
vertingų lietuviškų knygų išleisti. 
Teisybė, jų šiais metais šiek tiek pa
sirodo, tačiau ne visos jos be prie
kaišto. •

Lietuviškoji knyga — didysis mū
sų tautinės kultūros veiksnys. Jau 
ne kartą spaudoje buvo keliama min
tis apie reikalingumą įsteigti institu
ciją, Kultūros Fondo .ar kuriuo kitu 
vardu, kuri visokeriopai remtų mūsų 
kultūrinę vėiklą ir pastangas. Ta
čiau ligi šiol šis mūsų spaudoje ke
liamas balsas liko balsu saukiančiu 
tyruose. Turėkime vilties, kad, gal 
būt, ši lietuviškos knygos sukaktis 
pašauks Kultūros Fondą Į gyvenimą. 
Jei taip įvyktų, būtų maža pradžia 
didelių laimėjimų.

A. Merkelis

ATITAISYMAS
Praėjusiame MK Nr. paminėtas 

krepšinio žaidynės Scheinfelde įvyks 
ne balandžio 24—26 d., bet gegužės 
24—26 d.

Mes ieškome savųjų
UNRRA-os PAIEŠKOJIMŲ 

IŠTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 
ieško šių asmenų:

XVIII
AARONSOHN Dr. Julius iš Buchen

valdo;
KAUNACKAS Vytautas;
KIRLYTE Marija;
KONSTANTINAVICIUS Vladas;
KRAPOVICKIENE Ona;
LAURINAITIS Meilutis;
LAZAUSKAS Vincas;
LAZAUSKIENE Anelė;
LEVIN Batia. 21 metų iš Kaimo;
LUKOŠEVIČIUS Viktoras;
LYNIKIENE Julija;
MARKEVIČIUS Zenonas;
MAZLOVECKAS Alfonsas;
MEDELIS Liudas;
NAVICKAS Jonas;
PETRAUSKAS Ignas;
PRANCKEVICIUS Antanas;
PRANCKEVlClUS Pranas; 
PREIKŠĄ Jonas;
RASTAPKEVICIUS Vytautas.

XIX
STULGAITIS Algirdas, 22 metų, iš 

Breslau;
STUNDŽENAITE Danutė, 4 metų, 

gyv. Zarasai;
STUNDŽENIENE Ona, 24 metų, gyv. 

Zarasai;
SUHODOLSKA Eugenia, 46 metų, iš 

USA;
SUKUTS Nikolajs, 33 metų;
SUKUTS Teodors, 26 metų;
ŠUKYTE Emilija, 36 metų, gyv. Ši

lutė;
SVITERIUTE Birutė, 21 metų, gyv. 

Vilkaviškis;
VABALAITE Ona, 16 metų;
VABALAITE Stasė, 14 metų;
VABALAS Vytautas, 12 metų;
VABAL1ENE Kazė;
VAITELACIŪTfi Elena, 31 metų, iŠ 

Kretinga;

VALDMANIS Ema, 34 metų, iš Ak
menė;

VALIUŠKA Juozas, 70 metų, gyv. 
Skuodas;

VASILJEVAS Algirdas, 5 metų, gyv. 
Kybartai;

VAŠKEVIČIENE — Burmonyte, 85 
metų, iš Bartenstein;

VAŠKEVIČIUS Henrikas, 39 metų, iš 
Tilžės;

VEGNERIS Vismantas, 50 metų, gyv. 
Kaunas;

VAKSELIENE Irena.

2649. Mkt. Mažeika Juozas ([13b] 
GaUting bei Mūnchen, DP Sanato
rium) — savo brolio Mažeikos An
tano.

2650. Cerkauskas Zigmas (France, 
Mulhause/Haut-Rhin/, 12 rue Papin) 
— Savo giminių: gyd. Miliausko Vik
toro su žmona Cerkauskaite Elęna ir 
dukrele Egle ir Lukšaičio Broniaus 
su žmona Cerkauskaite Joana'.

2651. Mrs Mary Tamošauskas 
(Rimkiutė), gyv. Amerikoje, ieško 
brolių: Rimkų Justino ir Kazimiero, 
Jono s., seserų: Burbienės Petronės 
ir jos vyro Mykolo, Selmistraitiesėn 
Matildos ir jos vyro Selmistraičio 
Simono. Minėti asmenys arba žinan
tieji apie juos prašomi pranešti St. 
Budraičiui, (13b) Dillingen/D., Lud- 
wigs-Kaseme.

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. ® Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą, o Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- KM. toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu, e Platintojai atsiskaito 
Už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10% nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 5,- RM. Prenumerata įmokama už du mė
nesius iš aukšto. Iš stovyklose gyv. pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji są
skaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, Bayerische Hypotheken- und VVechsel-Bank, Filiale 
Dillingen-Donau (13b). Paskiro Nr. kaina 1,30 RM.
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Dillingen a. d. D., Lietuvių Stovykla
Vyr. Redaktorius D. Penikas * 

ir Redaktorius Al. Laikūnas.
Authorized by Military Government of Ba
varia — LCD, Press Branch. Licensee: Domai 
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2652. Karnakauskas Pranas, (24b) 
Bocknis b. Lindaunis, bei Gregersen, 
Kreis Schleswig, — Karnakausko 
Jurgio.

2653. Orentas Augustas, (23) GroB 
Hesepe Camp, Kr. Meppen/Ems, — 
Kuraičio Jurgio, giminių ir pažįsta- 
mjų.

2654. Sabalienė Viera, (23) GroB 
Hesepe Camp, Kr. Meppen/Ems, — 
Baiceraičių Anos ir Hermano.

2655. Abraitytė-Astrauskienė, (23) 
GroB Hesepe Camp, Kr. Meppen, 
— brolių Abraičių Vytauto ir Vinco, 
kilusių iš Vilkaviškio apskr.

2656. Backer (Bakanauskas) Tho
mas, 355 Main Street, Nashua, NW 
Hampshire, USA, ieško brolio Ba- 
kapausko iš Merkinės, buv. Merki
nės banko vedėjo. .

2657. Ruzgys Stasys, (23) GroB 
Hesepe Camp, Kr. Meppen/Ems, — 
Jaunienės Petrės.

LTB Švietimo Valdybos pranešimas 
GERB. MOKYTOJAMS

Ryšium su laukiamais mūsų ben
druomenės gyvenimo pasikeitimais 
Švietimo Valdyba prašo visus visų 
rūšių mokyklų gerb. Mokytojus ir 
vaikų darželių Auklėtojas, kurie šiuo 
metu nedirba švietimo įstaigose, pra
nešti Švietimo Valdybai savo adresus 
ir šias žinias: gimimo data, vieta, 
mokslo cenzas, mokytojo laipsnis, 
specialybė, kalbų mokėjimas, peda
goginis stažas, šeimos sudėtis.

Mokytojams, kuriems karo metu 
žuvo dokumentai, Švietimo Valdyba 
išduoda atitinkamus pažymėjimus. 
Taip pat bus išduoti mokytojo asmens 
liudijimai.

Kreiptis raštu J Švietimo Valdybą, 
(16) Kassel-Oberzwehren, Mattenberg 
D.P.-Lager.

šv. V-ba

„ATŽALYNO" PRANEŠIMAS
šiomis dienomis išeina iš spau

dos giliaspaude spausdintas senai 
lauktas liuksusinis leidinys — Lie
tuvos vaizdelių albumas. Prie albu
mo pridėta ir trumpa Lietuvos isto
rijos santrauka. Visi paaiškinimai 
ir tekstai lietuvių, anglų ir vokie
čių kalbomis. Šis albumas tinka 
kaip graži dovana mūsų globėjams 
užsieniečiams, užjūrio broliams-lie- 
tuviams amerikiečiams ir visiems 
mūsų tautiečiams-tremtiniams kaip 
prisiminimas savo brangios tėvynės. 
Egzemplioriaus kaina 15 Rm. Pavie
niai užsakant pinigus prisiųsti iš 
anksto kartu pridedant 0,5 Rm pašto 
bei įpakavimo išlaidoms padengti. 
Užsakant daugiau negu 10 egz. duo
dama 10% nuolaidos. Pinigus bei 
užsakymus siųsti: „Atžalynas“, (14a) 
W e i 1 h e i m-Teck, Postfach 1.

Pranešu giminėms ir pa
žįstamiems, kad š. m. balan
džio 12 d. po ilgos ir sunkios 
ligos mirė mano mylima 
žmona
Stanislava JELENSKAITfi- 

blindžienE.
Palaidota Braunschweige, sve
timšalių kapinėse.

Nuliūdęs vyras 
Viktoras Blindžė

Dėl staigios Kazimiero 
JARO mirties p. Jurienei Ir 
sūnums reiškia nuoširdžią 
užuojautą

Apyrubių Rūlių, švedų 
ir Vakselių šeimos

SENKŲ VYTAUTĄ, 
Jo žmonai Zofijai Senkuvie
nei — Jurkauskaitei mirus, 
liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučia

Iz. ir K. Daniškevičial

Norintieji Įsigyti dail KULVIE
ČIO darbo lietuviškų kryžiukų, pra
šomi kreiptis į Rutkūną, Nūrtingen 
(Wurtt.), Katharinenstr. 31.

Collegai Adomui MACI
JAUSKUI su žmona, liū
dintiems dėl sūnelio mirties, 
reiškia nuoširdžią užuojautą 

Braunschweigo 
lietuviai studentai.
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MUSU, KELIAS
LIETUVIU SAVAITRAŠTIS

Atgyja Jungtiniu Europos Valstybių idėja

Amerikoje ruošiamasi Lietuvių Dienai
Amerikos lietuvių spaudos puslapiuose

Kas metai New Yorko apylinkės 
lietuviai ruošia Lietuvių Dieną. Tą 

■dieną stengiamasi kuo daugiausia lie
tuvių sutraukti j vieną vietą, pa
ruošti jiems programą iš lietuviškų 
dainelių žaidimų, šokių, na ir... lie
tuviškai pavaišinti. Žodžiu, stengia
masi bent vieną dieną per metus 
kiekvienam duoti progos pabuvoti 
lietuviškoje aplinkumoje.

Iki šiol suruošta 17 tokių dienų. 
Taigi šių metų Lietuvių Diena bus 
aštuonioliktoji iš eilės.

Lietuvių Diena yra ruošiama lie
pos 4 dieną ne vien dėl to, kad tą 
dieną visi yra laisvi nuo darbo, o 
todėl, kad Amerikos Nepriklausomy
bės šventėje gausiai susirinkę vienon 
vieton, norime parodyti pasauliui, 
kad ir lietuvis brangina laisvę ir 
trokšta, kad ir jo gimtasis kraštas, 
Lietuva, nusikratytų vergijos pan- 

'čių ir paliktų laisva. ’
Lietuvių Diena šiemet irgi įvyks 

liepos 4 d. Rengimo komisijai jau 
pavyko tai dienai gauti Dexter parką. 
Tai yra visiems gerai žinoma ir leng- 

• vai privažiuojama vieta.
Kas metai Lietuvių Diena yra 

įvairesnė ir tobulesnė. Rengimo ko
misija deda visas pastangas, kad šių 
metų Lietuvos piknikas pralenktų 
visus kitus. Be kitų pagerinimų šie
met nutarti sutraukti daugiau publi
kos, pigesne kaina iš anksto išplati
nant daugiau bilietų, kad kiekvienas, 
atvykęs, piknike rastų savo bičiulių 
ir pažįstamų.

VĖL ATVYKO 24 LIETUVIAI
Balandžio 1 d., iš Plymouth, 

Anglijos, atplaukusiu Marine Marlin 
laivu atvyko 24 lietuviai. Jie išplaukė 
iš Bremerhaven, Vokietijos, Emie 
Pyle laivu, kuris buvo, audrų suga
dintas ir turėjo sustoti Plymouth ke
lionės nebaigęs. Čia keleiviai buvo 
persodinti į Marine Marlin. Atvyku
sieji išvažinėjo į įvairius miestus pas 
gimines bei pažįstamus: Domas ir 
Sofija Adpmaičiai, Liudmila Cipli- 
jauskienė.’ Liuda JagelaVičiūtė, Ana
tolijus Kairys, Martynas ir Dora Ku
biliai, Petras Rūkštelė, Apolonija 
Savičienė, kun. Adolfas Stašys. Jo
anna Steponavičienė, Jonas Sasam- 
skas, Antanas Sčiuka, Konstancija 
Starienė su dukrele Elvina, Marijona 
Talalienė, Frances Talaitė, Marijona 
Volskienė. - '

Be to atvyko keturios našlaitės: 
seserys Jadvyga, Gražina ir Regina 
Petrauskaitės ir Sofija Dūdėnaitė.

ŽINIOS IS LIETUVOS
— Karo metu Vilniaus geležinke

lio stotis buvo visiškai sunaikinta. 
Šiuo metu, buvusios stoties vietoje, 
pastatyti tik laikini barakai, kurie 
gali patenkinti bėdos reikalus. Da
bar, kaip parneša „Vilnies“ Nr. 9,

Leningrado architektas Ašastinas pa
rengė Vilniaus geležinkelio stoties re
konstrukcijos projektą. Pasak laik
raščio, geležinkelio stotis būsianti 
viena iš gražiausių, Europos stočių. 
Mes gerai žinome rusų sugebėjimus 
girtis, bet iš širdies linkime, kad sto
tis būtų tikrai graži. Ji Nepriklauso
mai Lietuvai tikrai pravers.

— Komunistų lietuvių .laikraštis 
„Vilnis“ Nr. 9 paskelbė rašinį, pava
dintą „Valstybinio ūkio laimėjimai 
gyvulininkystėje“. 'Minėtame raši
nyje aprašoma Baisogalos valstybinis 
ūkis, kuris Nepriklausomos Lietuvos 
laikais buvo valdomas V. Komaro. 
Minėtas ūkis po žemės reformos 
įvykdymo perėjo valstybės nuosavy
bėn, bet buvo išnuomotas buvusiam 
savininkui, kaip pavyzdingai ūkį 
tvarkančiam ir auginančiam veislinę 
medžiagą. Straipsnyje rašoma, kad 
ūkyje yra 114 arklių, kurie perleisti 
per niežų gydymo kameras. Vadi
nasi, visi arkliai buvo apkrėsti nie
žais. Taip pat straipsnyje minima, 
kad ųkyje yra 192 kiaulės. Aukščiau 
šiame ūkyje kiaulių skaičius buvo 
kelis kartus didesnis. Matyt, naujieji 
Lietuvos tvarkytojai tokiais rašiniais 
nori nustebinti padėties nežinančius 
Amerikos lietuvius.

LVS PIRMININKAS PAS GEN. 
MARSHALLIO SEKRETORIŲ 
Prieš išvykstant gen. Marshallui į 

Maskvos konferenciją, Lietuvai Va
duoti Sąjungos Pirmininkas inž. P. J. 
Žiūris lankėsi pas Marshallio sekre
torių ip įteikė paruoštą memorandu
mą. Iš sekretoriaus jis gavo tiesiogi
nes informacijas.

GUBERNATORIUS THOMAS 
HERBERT — DIDELIS LIETUVIŲ 

BIČIULIS
Artinantis vasario 16 dienos šven

tei, Ohio gubernatoriui Thomui Her
bert buvo pasiųstas laiškas American 
Friends Of Lithuania drganizacijos

vardu, kuriai vadovauja P. J. Ziūris, 
prašant, kad būtų paskelbta „Lithua
nian Day“, paminint jos Nepriklau
somybės paskelbimą. Ohio guberna
torius tuoj atsiliepė maloniu laišku 
ir išleista praklamacija. Gubernato
rius taip pat pareiškė, kad jis mielu 
noru sutinka būti American Friends 
of Lithuania organizacijos nariu.
KIEK ŽYDAI NUMATO SURINKTI 

AUKŲ
Jungtinių Amerikos Valstybių žy

dai pradėjo naują aukų vajų surinkti 
170.000.000 dolerių. Vajaus atidarymo 
proga psikvietė net generolą Eisen
hower}. Daug žydų vajaus atidary
mo proga aukojo net po 100.000 do
lerių. „Dirva“ paduodama šią žinią 
deda tokį prierašą: „Kokias sumas 
paklojo mūsų lietuviški kapitalistai 
BALFui?“

LIETUVIS APDOVANOTAS UŽ 
ILGĄ DARBĄ

Petras Banionis Ford Motor Cor. 
išdirbo 35 metus. Už tok] ilgą darbą 
bedrovės buvo apdovanotas auksiniu 
laikrodžiu. Tokiomis pat dovanomis 
buvo apdovanota ir eilė kitų darbi
ninkų, išdirbusių tiek pat metų 
Jiems pagerbti buvo surengtas dide
lis balius. Iškilmėse dalyvavo patys 

’įmonių savininkai — .milijonieriai 
Fordai.

AMERIKOS GYVENTOJŲ 
PRIEAUGLIS

1946 metai Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse gimimų skaičiumi buvo 
rekordiniai. Tais metais gimė 3.260.000 
žmonių. Iki 1946 metų, rekordiniais 
gimimo metais buvo laikomi 1943 me
tai, kada gimė 2.934.860 žmonių. Va
dinasi gimimų skaičiumi praėjusieji 
metai buvo ypatingai gausūs. Miri
mų 1946 metais užskaityta kiek dau
giau, kaip 1.400.000. Dabartiniu laiku 
Jungtinėse Amerikos Valstybės gy
ventojų skaičius siekia per 143.000.000 
gyventojų. B. Beržas

Įvairios žinios
• 1946. m. Rusija pardavė aukso 
JAV-ėms už 33.729.000 dolerių. Aukso 
gamyboje ji užėmė trečiąją vietą pa
saulyje. Tais pačiais metais Rusija 
pardavė JAV-ėms kailių, mangano ir 
chromo rūdos už 100.635.000 dol., o 
pirko iš Amerikos už 52.583.000 dol. 
Į šią sumą neįeina 298.850.000 dol. 
vertės prekės, kurios buvo parduotos 
pagal nuomos-paskolos Įstatymą.
• Palestinoje ir toliau vyksta teroro 
aktai, nukreipti prieš britus.
• UP praneša, kad V 2 jau pasiekęs 
88 mylias aukščio ir visi instrumentai 
gerai veikę.

• Prancūzijos prezidentas Vincent
Auriol paneigia gandus, jog buvęs 
pasikėsinimas jį nunuodyti per. ban
ketą, kurio metu buvo pateikta stir
niena. (Kaip žinome, prezidentas da
bar vizituoja Prancūzijos kolonijas 
Afrikoje, red.). -
• Rusija su Afganistanu sudarė be
vielio susisižinojimo sutartį, praneša 
Tassas.
• Prieš 25 metus, t. y., 1922 m. ba
landžio 24 d. JAV senatas papildė 
imigracijos įstatymą taip, jog svetim
taučiai buvo priversti išgyventi pen- 
keris metus kaimyninėse valstybėse, 
prieš gaudami leidimą Įvažiuoti J

Nebaigias UNRRA-os darbas
Kas gi perims 500.000 displaced 

persons atsakomybę, kada birželio 30 
d. UNRRA nustos veikusi? Tarptau
tinė Pabėgėlių Organizacija (IRO), 
sudaryta perimti šiam darbui, yra 
patvirtinta tik 12 valstybių, (skaitant 
ir JAV, bet nė viena jų nėra pasky
rusi tam reikalui lėšų. Šių nelaimin
gųjų žmonių didžioji dalis yra atvykę 
iš Lenkijos, Pabaltijo valstybių ir 
Ukrainos. Prie šių priskaitdma tūk
stančiai politinių tremtinių iš ryti
nės Europos: jie, UNRRA-os neglo
bojami, gyvena terore, nes taikos su
tarties sąlygos, pvz. Italijoje, kur 
daugelis rado apsaugą, numato, jog 
jie turi būti perduoti jų kilmės kraš
tams.

Stovyklose ar už jų šiems trem
tiniams pasiliks Jungtinių Tautų glo
ba, kai UNRRA bus paleista. Civili
zuoto pasaulio tradicijos ir elementa
riausi humaniškumo įstatymai drau
džia repatrijuoti juos prieš jų pačių 
valią. Jie negali būti apleisti. IRO 
bus skubiai organizuojama, kad galė
tų imtis šią problemą — UNRRA-os 
nebaigtą darbą, bet laikas yra toks 
trumpas, jog JAV turi imtis vadova
vimo ir paskirti reikalingas lėšas, nė 
kiek neatidėliodamos.

Tarp visų reikalų, kurie mums už--' 
dedami, displaced persons turi pir

mieji teisę dėl jų bejėgiškumo ką 
nors padaryti, o turi tik agoniškai 
susirūpinę laukti, ką didžiosios val
stybės nuspręs su jais padaryti. (New 
York Times, NYHT).

EMIGRACIJĄ Į KANADĄ
Frankfurtas, balandžio 23 d. (UP).
Oficialūs šaltiniai nurodo, kad Ka

nada galinti atpalaiduoti imigracinius 
suvaržymus Vokietijoje esantiems 
DP, įsileidžiant artimiausių 2-3 sa
vaičių būvyje bandymui 100 jaunų 
lenkių pas save.

Šis bandymas yra paruoštas In- 
tergouvernmental Committee for Re
fugees Ir Ludger Dionne, Kanados 
parlamento nario, Dionne verpyklos 
savininko, esančio St. Georges de 
Beauce, Que.

Trūkstant darbo jėgos, Dionne ga
vo iš Kanados vyriausybės sutikimą 
vykti į Vokietiją ir pasirinkti bando
mąją grupę iš 100 jaunų netekėjusių 
lenkių. Jos gaus darbo jo įmonėsp.

Dionne pareiškė, kad jo pasirink
tosios lenkės turės pasirašyti darbo 
sutartis ne mažiau kaip dvejiems me
tams ir bus atlyginamos pagal vie
toje nustatytas algas.

Iki šio meto nebuvo Teista nė vie
nam DP iš Vokietijos nuvykti į Ka
nadą, nebent jie būtų tenai turėję 
artimų giminių. (S & S). '

JAV. Naujoji sąlyga buvo (vesta tam, 
kad sulaikius bolševikus, kurie sten
gėsi masiškai vykti per Kubą Į JAV. 
(NYHT).
• Amerika 1946 m. pirko aukso iš 
Kanados už 344.130.000 dol., iš Pie
tinės Amerikos — už 118.550.0000 dol., 
iš Meksikos — už 3.591.000 dol. ir iš 
D. Britanijos už 458.000 dol.
• Prancūzijos franko vertė vis kyla. 
Šiuo metų 100 frankų mokama 1,70 
šveivariškų frankų, o prieš kiek laiko 
tatai buvo gaunama už 1,36 šv. frankų.

AP iš New Yorko praneša, kad 
žymių Amerikos žmonių grupė krei
pėsi { JAV tautiečius su prašymu 
paremti Jungtinių Europos Valstybių 
organizavimą. Atsišaukimas pasira
šytas Pan Europos Sąjungos prezi
dento Grafo Richard Cordenhove- 
Kaiergi ir kitų žymių asmenybių. At
sišaukime sakoma, kad tik „Ameri
kos federalizmo ir demokratijos idea-

taika — mūsų taika, Europos gerovė 
— mūsų gerovė ir Europos laisvė —- 
mūsų laisvė."

De Gaulle sąjūdis 
auga

JAU 500.000 PRITARĖJŲ
NYHT korespondentas iš Pary-

lų įkvėpta Europos unija" tegali su
traukyti totalitarinius pasaulinio ka
ro retežius.

„Jungtinės Tautos gali būti lopšiu 
ir rėmais tokioms Jungtinėms Euro
pos Valstybėms. Tautų Sąjunga žu
vo dėl savo tikslų, nes ji mėgino or
ganizuoti pasaulį aplink nesujungtą 
Europą. Jungtinių Tautų charta, pri
pažindama regionalizmo principą ir 
pasimokiusi brangiu Tautų Sąjungos 
patyrimu, grindžia kelią Jungtinėms 
Europos Vlastybėms. Saugumo Ta
rybos aukščiausia įstaiga sudarys pa
pildomą galią bei stabilumą pasau
lio organizacijai ir suteiks pagrindą 
gerai kaimyniškai JAV ir SSSR po
litikai."

Atsišaukime įspėjama, jog alter
natyva yra ta, kad kontinentas nuo
lat yra padalytas į įtakų sferas... 
Technika, jame tvirtinama, suartino 
Europą su Amerika. „Mūsų pačių 
buvimas yra neišvengiamai susijęs 
su kitų tautų buvimu, tautų, kurios 
yra Atlanto rytuose. Sis vandeny
nas iš barjero tampa tiltu; Europos

• Graikijai ir Turkijai JAV pagal
bos planą senatas 67 balsais prieš 23 
patvirtino.
• Amerikos karinės vyriausybės 
auklėjimo skyriaus viršininkas dr. J. 
VV. Taylor pareiškė, kad vokiečiams 
demokratiškai perauklėti prisireiksią 
30-40 metų. Tą laiką Sąjungininkai 
turėsią apasilikti Vokietijoje demo
kratėjimo proceso sekti ir vykdyti. 
(AP).
• Sicilijoje parlamento rinkimus 
laimėjo kairiųjų blokas, surinkdamas 
552.961 balsą, krikšč. demokratai — 
367.676, monarchistų blokas — 262.726, 
neprikl. monarchistai — 164.664, se
paratistai — 148.228, respublikonai — 
74.161 ir dešinieji socialistai — 74.134 
(UP).
• Naujasis Danijos karalius Frede- 
rik IX yra 1935 m. vedęs Švedijos 
princesę Ingrid. Danijos karaliaus 
Kristijono brolis —princas Karolius 
yra nuo 1905 m. Norvegijos kara
lium, pasivadinęs Haakonu VII. Ki
tas jo brolis ir dar dvi sesers tebegy
vena Danijoje.
• JAV yra nusprendusios de facto 
pripažinti Indonezijos respublikas — 
Javą Sumatrą ir Madurą, praneša 
JAV vyriausybės pareigūnai. (AP).
O JAV ir Panama pradėjo pasitari
mus dėl Panamos kanalo gynybos. 
Deramasi dėl bazių, kurios būtų pa
liktos JAV administruoti.
• IN S praneša, kad esą pagaminti 
nauji vaistai, vad. metopon hydro
chloride, kurie kovoje su vėžio liga 
esą žymiai efektingesnl už morfijų. 
Slų vaistų tyrimas buvo pradėtas 
1929 m. tautinės tyrimo tarnybos 
Rockefcllerio Fondo lėšomis. Jo var-

žiaus praneša, jog. gen. de Gaulle ša
lininkai pareiškę, kad prie šio sąjū
džio jau prisidėję, 500.000 vyrų ir 
moterų, nors tik 9 dienos tepraėju
sios nuo pirmojo kvietimo tapti šio 
sąjūdžio nariais.

Laukiama ir tikimasi, kad de 
Gaulle sąjūdis galįs pralenkti komu
nistų partiją, kurios eilėse esą apie 
900.000 narių, o už komunistus praė
jusiais metais balsavę 5*000.000 as
menų.

Balandžio 14 d. gen. de Gaulle 
savo sąjūdį paskelbęs nurodė, jog 
RPF nesanti politinė partija, bet grei
čiausiai esanti surinkimo vieta visų 
partijų nariams, kurie jaučia kaip ir 
jis pats, kad dabartinė Prancūzijos 
konstitucija turinti būti peržiūrėta Ir 
pataisyta.

Dėl šios akcijos komunistai pasi
darė labai agresyvūs, tačiau ne reta 
ir tokių, kurie stoja de Gaulle są- 
jūdin nariais. Kai, kurie Saone et 
Loire departamento angliakasiai dras
ko komunistų partijos nario korteles 
ir įsirašo nariais į RPF, praneša vyr. 
būstinė. \ ?

milijonų tonų anglies daugiau, 2) 
40.000 angliakasių, 3) 75.000 tekstilės 
darbininkų, 4) 40.000 žemės ūkio dar
bininkų ir 5) vienu trečdaliu padi
dinti savo -eksportą. (UP).
• Nuo balandžio 29 d. iš Amerikos 
bus galima oro paštu siųsti specialius 
laiškus už 15 et. Laiškas rašomas 
voko vidaus pusėje, paskum vokas 
sulenkiamas ir užklijuojaAias.
• Pravda nepatenkinta Belgijos ir 
anglų bei amerikiečių vyriausybių 
sudarytomis sutartimis, pagal kurias 
DP siunčiami į Belgiją anglių kasti. 
Laikraštis pasisako, jog šis susitari- 

'mas „negali būti ir nebus pripažintas 
tikru be Sovietų vyriausybės suti
kimo“. Pranešime sakoma, kad Į Bel
giją išvyko 434 ukrainiečiai, lenkai ir 
lietuviai. (AP).
• Esą gauta žinių, jog Mussollnio 
sūnus Vittorio gyvenąs Argentinoje, 
prisidengęs svetima pavarde. Sis pra
nešimas dar nėra patvirtinamas. (AP).

tojimas būsiąs brangesnis negu mor
fijaus. Vaistų išradėjas yra Dr. Lyn
don F. Small, JAV viešosios sveika
tos tarnybos vyr. chemikas.
• D. Britanijos ūkis yra pavojingoje 
būklėje. Pramonės ministeris Cripsas 
pareiškė, jog dabar D. Britanija:
1) nepakankamai pagamina anglies,
2) neužmoka už savo importą, 3) ne
gali savo vyrų darbo jėgos panaudoti 
tenai, kur ji esanti reikalinga. Crip
sas pabrėžė, kad Britanijos ūkiui pa
gerinti reikalinga: 1) mažiausiai 11

SVARSTOMOS ŽEMES ŪKIO 
PROBLEMOS

AF iš Romos praneša, kad D. Bri
tanijos, Prancūzijos, Danijos ir Če
koslovakijos žemės ūkio ekspertai 
laikinoje Europos biuro (F. A. O.) bū
stinėje diskutuoja Europos žemės 
ūkio mechanizaciją, Europos ūkinin
kų socialinės būklės pagerinimą, su
intensyvinant kraštų elektrifikaciją, 
ir planuoja vietos statybos racionall- 
zavimą.

Delegatai taip pat svarsto bendra
darbiavimo tarp ž. ū. mašinų gamin
tojų ir jų vartotojų pagerinimą. Jie 
esą nusprendę paremti tautinių tech-
nikų centrų steigimą žemės ūkio ma
šinų reikalams. Šie tautiniai centrai 
būtų priskirti prie F.A.O. tautinių 
komitetų ir veiktų kartu su jais.
- Taip pat svarstomas nuolatinio 
F.A.O. sekretoriato steigimo klausi
mas. Sekretoriatas pirmoje eilėje tu
rėtų uždavinį palaikyti kontaktą su 
įvairiomis Europos valstybėmis.
< Kaip pranešime sakoma, paskuti
niuoju darbotvarkės punktu yra 
įtrauktas žemės ūkio mašinų stan
dartizavimas. (NYHT).

Kas bus su Palestina?
Palestinos problema yra sena. 

Paskutiniuoju metu ji pasidarė de
ganti. Jos sperndimas nebus lengvas. 
Palestiną žydai nori pasidaryti savo 
tėvyne, šventąja žeme. Arabai ma
no, jog Palestina priklauso tik jiems.

Palestinos problemos nagrinėti 
balandžio 28 d. į NewYorką susirinko 
speciali Jungtinių Tautų sesija. Pa
gal britų pasiūlymą, Jungtinės Tau
tos turinčios sudaryti specialią ko
misiją, kuri išnagrinėtų Palestinos 
problemą ir rugsėjo mėn. įvyksian
čiai JT sesijai pateiktų savo pasiū
lymą. Kitokių pasiūlymų britų vy
riausybė nepadarė. Arabai iš savo 
pusės reikalauja, kad J darbotvarkę 
būtų įtrauktas ir jų pasiūlymas, pa
gal kurį D. Britanijai būtų atimta 
mandatinė teisė ir Palestina būtų

i'

paskelbta nepriklausoma valstybe.
Kaip žinome, anksčiau britai buvo 

siūlę- įsteigti federatyvinę Palestiną 
su lygiomis teisėmis žydams ir ara
bams; buvo siūlyta padalyti Palesti
ną į dvi nepriklausomas valstybes; 
buvo nurodyta nepriklausomybė su 
mažumų teisėmis. Arabai visus šiuos 
pasiūlymus atmetė su griausmingu 
„ne“, kaip rašo NYHT. Žydų atsaky
mas buvo taip pat panašus.

Suprantama, kad bet kuris šių 
pasiūlymų, jeigu jis būtų pateiktas 
JT svarstyti, iš arabų pasaulio susi
lauktų tokio pat atsakymo. Stewart 
Alsop šia proga išsireiškė, kad ne
galį būti jokio sprendimo — galįs 
būti tik nutarimas.

JAV prez. Trumanas buvo pasiū
lęs į Palestiną įleisti tuojau 100.000

žydų, kaip daugiausiai nukentėjusių 
nuo šio karo. Tas planas buvo britų 
atmestas, nors jie buvo sutikę per 
2 metus^tatai padaryti.

Dabartinis JT visumos susirinki
mas susidurs su labai sunkiu, klausi
mu. Čia turės žodį tarti ir Sovietai, 
kurie iki šiol tame klausime aiškios 
pozicijos neužėmė, nors ir palaikė kai 
kurias žydų organizacijas, reikalau
jančias britų pasitraukimo iš Palesti
nos. Jie taip pat nenorėjo užsitraukti 
nemalonės ir iš arabų pasaulio. Len
kijos atstovas dr. Lange, kuris turėjo 

dalyvauti Jungtinių visumos suva
žiavime, staiga susirgo.

Ir čia, kaip ir visur kitur, susidurs 
įvairūs skirtingi didžiųjų siekimai. 
Čia kaip tik dar kartą išsiryškins, ar 
Jungtinės Tautos yra pajėgtos to
kiems klausimams spręsti ar ne. Am.

U
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