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Kas pasirūpins 
nedarbingaisiais?

Paskutiniu metu DP reikalai pra
deda krypti visai kiton fazėn. Anglų 
zonos tremtiniai gabenama Anglijon 
darbams. Sis darbo jėgos verbavi
mas bemaž išimtinai vykdomas iš 
pabaltijiečių <arpo, taigi masiškai pa
liečiami anglų zonoje gyvenantieji 
mūsų tautiečiai. Kitų DP tarpe yra 
jau išvykusių ir dar vis išvyksta ir į 
Belgijos anglies kasyklas tam tikras 
skaičius mūsiškių. Prancūzai irgi 
zonduoja dirvą Įsigabenimui darbo 
jėgos tremtinių masės. Girdisi, jog 
ir Olandija ruošiasi verbuoti DP ūkio 
darbams ir 1.1.

Tačiau visi aukščiau išvardinti 
kraštai tenori ^auti tik sveikus, jau
nesnio amžiaus ir fiziškai stiprius 
darbininkus. Apie bet kokius palie
gėlius, mažamečius našlaičius ar ki
tokius invalidus — jie visai nekalba. 
Dėl išvykstančiųjų šeimų jie dar šiek 
tiek prasitaria. Girdi, jos būsiančios 
paimtos po trijų mėnesių.

Iš paviršiaus atrodo, jog viskas 
tvarkoj. Vyrai išvažiuos pirmiau, 
Šeimos — paskiau, ir bus reikalas 
susitvarkęs. Betgi į tai įsigilinus, 
anaiptol, dar nėra viskas tvarkoj.

Atsiduriame prieš naują proble
mą. o kur gi dėsis'tie mūsų seneliai, 
kurie darbo dirbti negali ir kurie fi
ziškai stiprių savo artimųjų neturi? 
Kur dėsis tie našlaičiai, kurie yra 
visai vieni arba gyvena su negalin
čiomis dirbti motinomis? Kur dėsis 
mūsų invalidai, kurie sveikatos ne
teko būdami prievarta sumedžioti i 
frontus ir kurie sau duonos užsidirbti 
negalės?...

Tatai yra mūsų visų reikalas ir 
apie tai turime pagalvoti. Ypač į tai 
turėtų atkreipti dėmesį mūsų vado
vaujantieji veiksniai, kuriems vieno
kiu ar kitokiu būdu tenka kalbėtis, 
atseit, vesti derybas dėl DP darbo 
jėgos panaudojimo.

Jeigu kalbama ar vykdoma mūsų 
žmonių perkėlimas darbams į kitas 
vietas, į derybų bazę reikėtų įtraukti 
sąlygą: jeigu vykstame, tai vyksta
me visi. Žinoma, čia nėra svarbu 
visiems kartu išvykti, bet reikėtų tu
rėti užtikrinimą, kad ir kiti mūsų 
tautiečiai nebus palikti likimo valiai.

Samdantiesiems darbo jėgą kraš
tams nesutikus priimti mūsų tremti
nių iš kurios nors zonos in corpore, 
tektų klausimą kitaip statyti ir ieš- - 
koti kitokių būdų tam klausimui iš-,, 
spręsti. Reikėtų kokio nors referen
dumo keliu atsiklausti išvykstančių
jų, gal jie sutiktų padaryti Jsiparei- 
gojiftuis nors menkute dalimi tiems 
žmonėms, kurie yra nedarbingi ir ne
turi kas tiesioginai jiems duoną už
dirbt’- Gavus žmonių tokį pritari
mą, būtų galima tai akcentuoti ir 
verbuojančioms darbininkus komisi
joms. Jiems būtų galima pasakyti: 
„Tik priimkite, mes savo bendruo
menę patys išsilaikysime“...

Taigi, jeigu pradedama spręsti 
tremtinių problemą ta kryptimi, rei
kia daboti, kad ji būtų išspręsta ra
dikaliai, o ne paviršutiniškai.

Kaip ligi šiol buvome viena ir ne
dalomą lietuvių tremtinių bendruo
menė, tokia ir ateityje likime. To 
tenka siekti nežiūrint, kur mus liki
mas nublokš ir kokia mūsų tolimesnė 
ateitis bebus.

Dabar pats laikas šį klausimą vis
pusiškai apsvarstyti ir padaryti iš to 
reikiamas išvadas. Pr. Al.

Naujasis JAV mosiąs
Nepaprasia įtampa - Ko nori Maskva? - Planas Europai atkurti 

Truman o doktrina

Tu esi geriausioji mane sesuo!
LIETUVIŲ MOTERŲ TREMTINIŲ PADĖKA AMERIKOS LIETUVĖMS 

MOTERIMS
Amerikos lietuvės moterys dide

liu jautrumu išgyvena tremtinių 
sunkią padėtį ir didelėmis materia
linėmis aukomis tremtinius remia. 
Lietuvės tremtinės moterys, per vyk
stančią J JAV Aleksandrą Košubie- 
nę, pasiuntė padėkos laišką. Tas pa
dėkos laiškas ir tremtinių moterų 
padėkos dovana — skulporiaus Vy
tauto 7'očubos skulptūra, vaizduo
janti dėkingą tremtinę lietuvę, buvo 
perduota gegužės 19 d. new Yorke

Nepaprasta įtampa. Pokariniame 
laikotarpyje nūdienė įtampa pasiekė 
viršūnę. JAV ir Sovietai atvirai deda 
kortas ant stalo, nes jos derybų me
tu paaiškėjo. Triesto, Dunojaus, Vo
kietijos, Austrijos ar Korėjos, Kini
jos klausimai padėjo tik išaiškinti 
stovyklų nusiteikimą. Sumner Wells 
žodžiais: „Tradicinėse galybių poli
tinėse derybose daug blogio esama.

Scenovaizdis iš Lietuvių Tremtinių Operos spektaklio „Figaro Vestuvės“
Prieš keletą savaičių jį matė Kempteno, Augsburgo ir kitos lietuvių kolonijos amerikiečių zonoje

Vakarų demokratijos neatsisakys 
laisvės principų

PAREIŠKĖ D. BRITANIJOS UŽS. REIK. MINISTERIS BEVINAS
Praėjusią savaitę D. Britanijos 

parlamente buvo' diskutuojama už
sienių politikos klausimai. Po to, kai 
visų partijų parlamento atstovai iš
kritikavo Rusijos politiką Europoje, 
užs. reik, ministeris E. Bevinas įspė
jo, jog Vakarų demokratijos nieka- 
das nenustos kovojusios dėl politi
nės laisvės principų. Atsakydamas į 
Edeno pradėtus debatus, p. Bevinas 
pareiškė: „Jeigu įvyktų konfliktas 
tarp ideologijų, aš apgailestaučiau, 
bet jeigu mums bus primestas, mes 
privalome sutikti jį. Aš netikiu, kad 
vakarų pasaulis ir toliau kentės. Aš 
esu matęs daug diktatorių, mėginu
sių suvaržyti pasaulyje laisvę. Pa
galiau vienam jau nebepasisekė.“

Po tų bendrų pareiškimų Bevinas 
pradėjo kalbėti apie įvykius Vengri
joje ir iš viso Balkanuose. Jjs pa-

BALF valdybos ir Lietuvių Našlaičių 
komisijos posėdyje. Padėkos laišką 
ir dovaną perėmė Nora Gugienė, 
BALF sekretorė. Ji pažymėjo, kad 
Amerikos lietuvės moterys ir atei
tyje dės visas pastangas, kad trem
tiniams padėtų. Ta pačia proga kal
bėjo Generalinis Konsulas Jonas 
Budrys ir BALF Pirmininkas kun. 
Končius. Padėkos pareiškimo iškil
mėse dalyvavo ir daugelis Ameri
kos moterų veikėjų. Padėkos laiš- 

Jei ši politinė strategija nepakitęs, 
nebus galima išspręsti pasaulinio 
masto problemą.“

Dabartinės derybos ne tik klausi
mų neišsprendė, bet juos nepapras
tai supainiojo. Kol derėtasi, naujos 
problemos brendo. Jomis nusagsty
tas žemės rutulys, tarytum votimis. 
Karo sužalotas pasaulis merdi. Eu
ropa materialiai sugriauta, jos dva- 

reiškė, kad „Aš esu jau pripratęs 
prie p. Molotovo priekaištų D. Bri
tanijai. Aš, kaip užsienių reikalų 
ministeris, niekada nesikišau į Ven
grijos vyriausybės ir į atskirus rei
kalus. Aš esu įsitikinęs, kad tame 
krašte yra nusistatymas nušluoti 
opoziciją. Aš esu prieš vienos parti
jos valstybę“.

Pagaliau p. Bevinas bendrai pasi
sakė dėl rytinių Europos kraštų at-

Strattonas ryžtingai gina DP įsileidimą
Garsusis „Strattono bilius“ 400.000 

DP į JV įsileisti jau eina per JV 
kongreso teisminės pakomisės ugnį.

kas, kaip rašo Amerikos lietuvių lai
kraščiai, ne vienam ir užkietėjusiam 
išspaudžia ašaras. Padėkos laiške 
sakoma: „Tu padedi mano mažiem ir 
alkaniem vaikam. Tu atneši jauku
mo ir šilumos į mano šeimą, Tu 
sustiprini mano tikėjimą ir viltį, Tu 
parodai gerąją žmogaus valią, Tu 
man tari: tiesa, kurios pažemintieji 
ir nuskriaustieji laukią — ateis: Tiesa, 
gyva, kaip saulė, ateis! Tuo pačiu 
Tu įsilieji į žūtbūtinę kovą dėl 
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos, 
dėl gimtųjų namų sugriauto židinio 
atkūrimo. Ir aš tada ne tik visa šir
dimi Tau dėkoju, bet per vandenyno 
platybę nuoširdžiausiai noriu su
šukti: Tu esi geriausioji mano sesuo!“ 

sinis pasaulis sužalotas, visuomeninė 
santvarka pažeista. Kultūros židinys 
gyvena sutemas. Jos skleidžiasi ir 
kituose kontinentuose, ten tautos 
nerimą pergyvena. Toks yra vaizdas, 
praslinkus dvejiems metams po an
tros didžiosios katastrofos. Jos už
kulisyje vyksta ne vien politinis, 
ūkiškas, socialinis rungtyniavimas. 
Dvi nesuderinamos ideologijos: lai- 

žvilgiu-Sovietų faikysenos. „Mes vi
sa tai pergyvename Lenkijoje, Ven
grijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje“, 
pridūrė jis. Kodėl mes turime už
merkti savo akis? Iš tikrųjų, Jūs ži
note, kad mes negalime tai atleisti, 
nes geriau yra būti atviram ir gar
bingam. Jeigu žmonės žinos, kad Jūs 
suprantat tai, ką jie daro, jie ateityje 
galės mažiau padaryti. Aš nenoriu iš 
viso būti apgaunamas“.

„New York Times“ korespondentas 
pažymi, kad daugelis atstovų laikosi 
skeptiškai ir abejingai, o pietų ir vi
dur. vakarų štatų atstovai jam ais
tringai priešinasi. Ypatingai smar
kiai bilių puolė Texaso demokratų 
atstovas Ed. Gessetas. Jo būdingi 
pareiškimai: „ Mes Europoj pastatėm 
viešųjų virtuvių; tegul DP stoja į 
eilę sriubos gauti“. „Sugriautoj Eu
ropoj yra visokio darbo; tegul DP 
eina ten dirbti“. Strattonas, Illinois 
respublikonų atstovas, savo projektą 
gindamas aiškino, kad DP išlaikymas 
Europoj JV kasmet kaštuoja apie 
182.000.000 dolerių; toji našta JV mo
kesčių mokėtojui nukristų tuos DP 
įsileidus į JV; be to, naujieji imi
grantai „įlietų naujo kraujo į JV gy- 
ventojtis“. Strattonas pabrėžė, jog, 
be naujos imigracijos JV gyventojų 
skaičius 1990 m. sieks, kaip apskai
čiuojama, 164.000.000, tuo tarpu kai 

svės ir priespaudos, visuomeninto In
divido ir materialinio — dvasinio 
vergo, demokratijos ir autokratijos 
kartą turės susidurti. Friėš mūsų 
akis praslinko 1945 m. žavingi mi
ražai „pasaulį pasidalyti“, 1946 m. 
kompromisinis sprendimas atskiroms 
problemoms išspręsti ir šiais, 1947 m. 
prieita prie pasaulio suirutės. Dvi 
galybės siekia vadovautu pasauliui. 
JAV ir Sovietai kalba apie naująjį, 
totalinį pasaulį, kuris būtų vienos 
idėjos užvaldytas. Rytai ir Vakarai 
išsiskyrė. Vakarai liovėsi kompro
misuose išeities ieškoti. Pirmiausia 
dėjo pasangas sukurti užtvanką ry
tinio antplūdžio. Amerikos kontinen
tas įrikiūotas. Anglosaksų pasaulis 
vieningas. Bet Europa sukiutusi. Pir
miausia reikalinga jų politiškai su
tvirtinti ir paruošti planą jai atstatyti. 
Marshallis kalba Europai finansuoti, 
Washingtono politiniuose sluoksniuo
se garsas: 24 mrd. dolerių skirti Eu
ropai atstatyti ir su bolsėvikiniu ant
plūdžiu kovoti turi gilesnę prasmę. 
Tas planas {vykdytinas iki 1951 m. 
Bevinas paskubomis jau tariasi. Ne 
vien Prancūzija, bet ir eilė galybių 
tariasi įsijungti į antibolševlkinį 
bloką. To milžiniško plano politinė 
dalis turės būti įkūnyta kuo veikiau
siai. Aišku, kad ir tuo metu pasaulis 
atkurtas. Toji programos dalis galės 
negalės būti ūkiškai ir sociališkai 
atidėtą, iki nuskaidrės nūnai supan
čios sutemos, išblaškytos atominės 
energijos tvinksnio.

Ko nori Maskva? Tokia antrašte 
N. Y. Herald Tribune š. m. birželio 
16 d. numeryje įdėjo Walter Lipp- 
mann straipsnį: „Sovietų politikos 
esmė jau išryškėjo ir mes galime ją 
suvokti... Neabejotina, kad Maskvos 
vyriausybė yra reikalinga laiko 
veikti prieš sudarymą Vokietijos ir 
Austrijos sutarčių. Kodėl? Nes pa
gal susitarimą reikią atitraukti ka
riuomenę iš rytų Europos, o ypač 
Lenkijos, Austrijos, Vengrijos, Ru
munijos“.

Autorius nurodo ir eilę kitų prie
žasčių. Jų svarbiausia — įleidimas 
šaknų užimtose srityse. „Rusija vi
somis išgalėmis veikia, kad ir ati
traukus sovietinę kariuomenę, jos 
įtaka liktų amžina. Jei kuriama 
krašte yra raudonoji armija, ten 
Kremlius gali įsakinėti šalies vyriau
sybei. Vyriausybė tampa visai ne
reikšminga, nes ji privalo klausyti 
sovietų kariuomenės įsakymų. Mask
va gi siekia, kad ir atitraukus ka
riuomenę galėtų kontroliuoti poli
tinį ir ūkinį gyvenimą“.

Sovietinė kariuomenė gali kai ką 
padaryti, jei jos užnugaryje turi 
„draugingą vyriausybę“. Ją sukuria 
vietiniai bolševikai Maskvai įsakius.

(Nukelta į 6 pusi.)

Rusija jau 1960 m. turėsianti 
250.000.000. Strattonas priminė, kad 
tarp imigrantų, atvykusių į JV po 
1933 m., buvo visas tuzinas Nobelio 
laureatų, o daugiau kaip 100 jau yra 
įtraukti į amerikiečių “Who’s who“, 
kuriame surašyti žymiausi JV asme
nys. Gossetas atsakė, kad „smeto- 
nėlė jau nugriebta“, ir iš naujųjų 
imigrantų jau nebesą ko gero laukti; 
priešingai, reikią bijoti, kad naujieji 
atvykėliai užkrėsią amerikiečius sa
vo idėjomis. „Tai labai gerai“, į tai 
atsakė Strattonas ir pridūrė, jog nuo 
tokių imigrantų, kurie atsivežtų ne
pageidaujamų komunistinių idėjų, 
būsią apsisaugota tinkamu scree
nings

UNRRA-os gen. direktoriaus pa
reigas einąs generolas Rooks toje pa
komisėje pasisakė už DP įsileidimą, 
nes stovyklose jie negalį amžinai pa
silikti. -E.-
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Vyt. Izbickas

Į naują buitį Anglijoje..
PASKUTINĖS DIENOS VOKIETIJOJE

Gražioji Nemuno šalis
(35) RUSNĖ

Jei kas nors būtų pažvelgęs š. m. 
balandžio 29 d. į vieną DP stovyklą 
Hamburgo apylinkėje, būtų pamatęs 
keistoką vaizdą: minios žmonių, la
gaminai, kuprinės, sunkvežimiai. 
Dūdų orkestras groja maršus, gėlės, 
juokas, klyksmas, ir tik retai kur 
viena kita ašara. Seniai matytų žmo
nių sutikimas, pagalvotų. Deja, šį 
kartą buvo priešingai — tai buvo at
siskyrimas. Pirmieji viengungiai ir 
bevaikės šeimos, pasiryžusios palikti 
vargingą DP buitį ir ieškoti naujos, 
tarė paskutinį sudie savo artimiems 
ir pažįstamiems. Gal ne sudie, o grei
čiau — iki pasimatymo, nes mes, 
anglų zonos DP, visi turiine viltį pa
likti „vaišingąją Vokietiją“ ir pasi
naudoti Anglijęs kvietimu: sutvir
tinti jos darbo pajėgą. Juk ir dar
bas čia daugiausia betikslis, teisinė 
padėtis neaiški, o ateitis dar tam
sesnė. Kukurūzų duonos ir sriubų 
lydimos dienos pasidarė sunkia naš
ta mūsų pečiams. Dar pusmetis, me
tai tokio gyvenimo — ir mes niekam 
neb'etiksim, nebegalėsim būti nau
dingi, nors ir norėsim. Reikia ieš
koti naujų kelių, naujų išeičių savo 
vargingai būklei pakeisti, kad ne
pradėtame dvokti tarsi stovinčio 
vandens pelkė.

Kiekvienam išvykstančiam išduo
dama didesnis kiekis cigarečių, sal
dumynų, šokolado, muilo ir kt. Dar 
kartą paskutinis rankos paspaudi
mas susirinkusiems draugams ir 
sunkvežimiai išrieda į netoliese esan
čią Hamburg-Wentorf pereinamąją 
stovyklą, vadinasi, . įsijungiame j 
„operation Westward HO“._ Čia at
vykę nustembame organizacijos 
sklandumu — jokio šūkavimo, lūku
riavimo, nežinios. Per pusę valan
dos esame patikrinti, užregistruoti, 
paskirstyti po kambarius, nufotogra
fuoti ir pavalgydinti, kukurūzais kaip 
visada. Čia jau laukia atvykusios 
kitos grupės iš Luebecko stovyklų ir 
kitur. Visos trys Pabaltijo tautos čia 
tain susimaišę, kad neatskirsi.

Tolimesnis mūsų kelias veda į 
Seedorfo (tarp Hamburgo ir Breme
no) centrinę pereinamąją stovyklą. 
Kadangi išpuola gegužės 1 d. šventė, 
pasiliekame čia vieną dieną ilgiau. 
Čia pat ir lenkų stovykla. O jie ap
sukrūs. Pasinaudodami savo padėti
mi administracijoje, paleidžia įvai
rius gandus anie pinigų (kurių mes

Lietuviškoji opera - graži ir maloni prošvaistė
KEMPTENAS — Gegužės 30 ir 31 d. 

Kempteno lietuvių koloniją aplankė 
Iš Detmoldo atvykusi lietuvių trem
tinių opera, suruošdama du spekta
klius. Perpildytame miesto teatre 
klausydami „Sevilijos Kirpėją“ tau
tiečiai mintimis buvo nukelti į gra
žiuosius nepriklausomybės meto 
Kauno bei Vilniaus operų laikus. 
Dainavimas, o ypač vaidyba paliko 
susirinkusiųjų tarpe šviesiausių at
siminimų. Ištisą savaitę stovyklos 
rajone rimtieji kolonijos gyventojai 
dalinosi grovo Almavivos bei Don 
Basilio frazėmis o mokyklų auklėti
niai pasirinkę... „Figaro čia, Figaro 
ten“... drebino barakėlių sienas... 
Kad taip daugiau tokių gražių ir ma
lonių prošvaisčių!

— Dvejis metus kolonijos suau
gusiųjų kursuose dėstęs prancūzų 
kalbą dipl. inž. M. Mikutavičius bir-
želio pradž oje išvyko iš Kempteno 1 — tremtinių bendruomenei skaudus 
pasipuošęs kelionei į. Ameriką. j nuostolis. K. Da.

galim imti 40 RM į Angliją) atėmi
mą ir pasakiškomis kainomis siūlo 
pirkti įvairius maisto produktus bei 
galimus pasiimti daiktas. Tad ir ne
nuostabu, kad duonos kepalėlio kai
na pakyla iki 50 ar net šimto mar
kių, silkės iki 10 ir 1.1. "O maisto čia 
mažoka, kukurūzai ir dar kartą ku
kurūzai, tik duoną gauname baltą. 
Pasigirsta gandas apie žmonų atsky
rimą nuo vyrų. Pasipila . protestai, 
tačiau viskas vėl nurimsta, kai pa
aiškėja tai buvus tik gandą. Paga
liau gegužės pirmą dieną pavaka
riais mus paskirsto grupėmis po 25 
žmones, vyrų ir moterų atskirai. Jų 
mes turėsim laikytis visos kelionės 
meta ir pagaliau gegužės 2 d. iš Ber- 
gedorfo stoties iškeliaujame aplūžu
siu traukiniu, tiesa, labai erdviai su
talpinti, į Seedorfo stovyklą.

Seedorfas — tai buvusi didelė 
pabaltijiečių stovykla, dabar paruoš
ta pareinamąja stovykla į Angliją. 
Iš stoties mus atveža autobusais, o 
daiktas sunkvežimiais. Stovyklos 
aikštėje mus pasitinka lietuviški 
kryžiai ir vienišas vėliavos stiebas. 
Tuojau išskirstomi po barakus, iš
duodamos antklodės, pavalgydinami. 
Kukurūzai — kaip paprastai.

„Viešpatie", vienas atsidūsta: 
„Tur būt, tik kapas išvaduos mus 
nuo tų kukurūzų...“

Jei Wentorfe viskas buvo lenkiš
ka, tai čia daugiausia lietuviška. Į 
Mil. Gov. Office įstaigas einame 
„Vilnius Street“, pareigūnai, maloni

Siuiigario studentai naujoje 
stovykloje

Šiuo metu vykdomas stovyklų 
glaudinimas palietė ir Stuttgarto pa
baltijiečių (su 135 studentais) iki šiol 
dar buvusią „autonomišką“ stovyklą 
— ji iškelta į Fellbacho miestelį (apie 
2 km nuo Stuttgarto). Šiuo perkėli
mu studentai gavo ne tik žymiai blo
gesnes patalpas, bet pasunkėjo ir pa
čios studijos. Pvz., į kai kurias pa
skaitas tenka tramvajumi važiuoti 
1 — l’/s vai. ir net dusyk per dieną!

Be to, prijungta buv. baltų .Mel
bourne“ ir atkeliama Stuttgarto 
mieste buv. Luisenstr. stovyklos. Tuo 
būdu Fellbachas taps vienintėle

— Liet. Raud. Kryžiaus Kempte
no skyrius birželio 4 d. suruošė lote
riją, kuri davė 7.889,01 RM gryno 
pelno. Skyriaus veikimas labai gy
vas" ir platus-

— Dievo Kūno procesijoje karta 
su vokiečiais pirmą kartą dalyvavo 
apstus lietuvių kolonijos gyventojų 
skaičius stebindamas vokiečius gies
mėmis.

— Kempteno Maironio vardo liet, 
gimnazijos mokytojas A. Šešplaukis- 
Tyruolis buvo parengęs Vokiečių kal
bos skaitymus, kuriuos šiomis die
nomis išleido „Atžalynas“ Weilheim- 
Tecke.

— Mirė kolonijos narys pik. inž. 
J. Simoliūnas, gydęsis Tegernsee li
goninėje. Velionis dirbo ilgą kontro
lės k-jos pirmininku. Jo netekimas 

policija — daugiausia lietuviai ir lat
viai. Viena stovyklos dalis admini
struojama ir estų. Mes patenkame į 
lietuvių administruojamą stovyklos 
dalį — „White Camp", šeštadienį 
seka gydytojo ir policijos patikrini
mas. Kas dešimtas tikrinamas nuo
dugniai, kiti paviršutiniškai. Man 
tenka „didysis laimikis“, turim iš
sirengti iki pusei. Patikrinus esu 
pripažįstamas atitinkančiu britų dar
bo ministerijos reikalavimus, tuo 
pačiu ir kiti dešimt mano atstovau
jami. Toliau anglų ir vokiečių kri
minalinė policija pagal turimus nu
sikaltėlių sąrašus bando surasti iš
vykstančių tarpe ir vieną kitą jiems 
išsprukusi numylėtinį. Tenka paste
bėti, kad buvo keletą atsitikimų, kur 
ieškojimas apsimokėjo. Po patikri
nimo gauname 5 šilingų čekį smul
kioms išlaidoms ant laivo ir tuo pa
čiu oficialioji procedūra Vokietijoje 
baigta. Tiesa, kiekvienas išvykstan
tis turi atiduoti dvi antklodes, be jų 
Anglijos nepasiekti. Tat griežčiau
sias punktas, nieko negelbsti net mo
tyvuotas kreipimasis į stovyklos ko
mendantą — anglų majorą. .

Blaivybė stovykloje ypač dabo
jama. Kiekvienas įkaušęs triukšma- 
drys yra kandidatas grįžti į kilminę 
stovyklą. Ir viena kita dešimtis jau 
yra grįžusi. Tai tikrai radikali prie
monė šiai ligai gydyti, ligai — kuri 
žada pakasti mūsų tremtinių garbę 
ir mūsų siekimus.

(Pabaiga 7 pusi.)

Stuttgarte gyvenusių DP baltų sto
vykla. Tikimasi, kad dabar pagyvės 
kultūrinis bei sportinis judėjimas, 
kuris iki šiol Stuttgarto lietuvių tar
pe buvo lyg ir apsnūdęs.

— Į Stuttgartą suplaukęs nema
žas būrelis lietuvių studentų, paly
ginti, iki šiol turėjo neblogas studijų 
sąlygas (tik ne maisto!), o per l‘/i 
metų- stipriai pažengė į priekį. Di
desnė dalis buvo po keletą metų jau 
studijavę Lietuvoje, todėl šiuo metu 
apie 60 % yra išklausę ar bebaigią 
klausyti paskutinius semestrus. Šį 
rudenį turėtų didesnis skaičius sta
dijas baigti. Ne per sęnlai čia Techn. 
Aukšt. Mokykloje „cum Įaudė“ ap
gynė dipl. darbą ir gavo dipl. inž 
vardą buv. stud. J. Rasčiauskas.

Kaip kitur, taip ir čia studentams 
trūksta ne tik mokslo priemonių, bet 
ir materialinių gėrybių. Ypač bloga 
jiems su rūbais. Aukštosiose moky
klose tarp vokiečių profesorių ir tūk
stančių vokiečių ir kt. užsieniečių 
studentų apskurusiems mūsiškiams 
labai nejauku. Gaila, kad LRK neat
kreipia į tai reikiamo dėmesio, nes 
pakartotini stad. v-bos prašymai liko 
be atgarsio.

Stipendijas skirstant paskutiniu 
meta atsižvelgta į pažangumą moksle, 
tuo skatinamas darbas ir užtikrina
mos didesnės pašalpų sumos tikrie
siems studentams.

— Š. m. VI. 12 Stuttgarto lietuviai 
studentai puošnioje Stuttgarto salėje 
surengė tradicinį pobūvį „Initium 
Semestri", dalyvaujant apie 300 jau
nimo — studentų su UNRRA-os, lat
vių, estų stud. atst. bei mūsiškių stu
dentų svečiais iš Frankfurto, Heidel
bergo, Tuebingeno ir kt. Gražiai pro-'

gramos dalį atliko Iš Augsburgo at
vykę — solistės akt. Z. Kėvalaitytė 
ir N. Dauguvietytė, konferuojant akt. 
V. Žukauskui ir fortepijonu palydint 
mūsų stud. V. Meškelet

FREIBURGAS. — Birželio 14 d. 
Waldsee salėje įvyko eilinis liet. stad. 
susirinkimas, poeto Henriko Nagio 
pirmininkaujamas. Stud. vald. pirm. 
Ad. Germanavičius padarė ataskaiti
nį valdybos darbų pranešimą. Po to 
sekė revizijos komisijos pranešimas. 
Buvo išrinkta naujoji stad. valdyba 
ir atstovai į pabaltijiečių ir tarptau
tinę DP stad. sąjungą, kuri atstovau
ja studentus prie UNRRA-os ir pran
cūzų karinės valdžios, ypač pas Uni
versiteto kuratorių kap. Lacant, tu
rintį sprendžiamąjį balsą dėl studen
tų priėmimo etc.

Svarstant einamuosius reikalus, 
klek platesnės diskusijos kilo dėl 
tarpžinybinės komisijos, kurioje stad. 
v-bos atstovas nevaidina didesnio 
vaidmens, nes profesūros ir LRK at
stovai (ypač pirmasis, pareiškęs veto 
dėl pašalpų skirstymo) nusveria, nors 
stad. valdybų statute pasakyta, jog 
stad. atstovas turi sprendžiamąjį 
balsą. Tuo būdu š. m. balandžio mė
nesį vėl apie 20 studentų negavo pa
šalpų, nors jie daugiausia buvo iš- 
pildę Universiteto reikalavimus... 
Panašiai yra su papildomojo maisto 
ligoniams skirstymu, nes ne visielns 
net chroniškoms ligoms sergantiems

Lydimi Nidos žvejų, kurie mums 
gražiausių dainų pridainavo apie 
Rusnę, mes pasiekėme ir tą pačią 
garsiąją vietovę, žymų ir seną žvejų 
uostą,

Ties Rusne svarbiausias Nemuno 
kelias, vadinamas Atmata, dalinasi 
į keturias šakas: Atmatą, Pakalnę 
(tarp tokiais pat vardais vadinamų 
žvejų kaimų, ant kalnelio, guli ir 
Rusnės žvejų kaimas), Rusnę ir 
Skirvytę. Ties Skirvytės intaku, 
Kuršių marėse, senovėje buvusi sala, 
kurią vadino Perkūnkalve. Toje-sa
loje pagonys Prūsai buvę įsirengę 
romuvą (žiniją), kuri buvusi šimt
metinių, amžinai žaliuojančių ąžuolų 
pavėsyje, šioje romuvoje dievų gar
bei žyniai kūrenę ąžuolinių malkų 
ugnį, kuri niekados neužgęsdavusi 
ir buvusi jų stropiai prižiūrima. 
Nuo šios romuvos nuolatinio ruse- 
nimo vietos gyventojai ir„šią vietovę 
Rusene pavadinę.

Bet nežinia, dėl ko, ar dėl dievų 
pykčio, ar dėl Neptūno keršto ši sala 
sulaukusi savo tragiško galo — ją 
užliejusios marių bangos. Dievų 
rūstybei numarinti žyniai nenustoję 
jų garbinti ir savo žinyčią perkėlę 
ant Ventės rago. Bet nelaimei ar 
dievų valiai ir čia jie ilgiau nebe
galėję pasilikti ir persikėlę gyventi 
į Žynių kaimą, kuris ir dabar dar 
tokiuo vardu tebevadinamas.

Įsteigus Klaipėdos pilį, Rygos 
vyskupas Perkūnkalvės saloje dar 
kitą pilį pastatydino, kuri turėjo 
maitinti Klaipėdos kunigus. Bet kai 
XIII amžiaus gale tarp vyskupo ir 
kryžiuočių ordino kilo kivirčai, tai 
pastarieji šią pilį sunaikino, o 1328 
m. kartu su Klaipėda paėmė ir šią 
salą valdyti. 1360—1361 m. ordino 
maršalas norėdamas turėti užtikrin
tą laisvą plaukiojimą Nemunu, šios 
upės pietiniame krante, netoli 
Rusnės įtakos, pastatė Ventės pilį ir 
ją pavedė Ragainės komtūro apsau

gai, kad jis saugotų susisiekimą šia 
upe.

Pastačius Ventės pilį, buvo pasta
tyta ir bažnyčia su karčiama — gė
rio ir blogio šaltiniai. 1595 m. baž
nyčią sugriovė Kuršių marių bangos, 
o karčiama ten ir tebestovi. Šie du 
pastatai buvo pirmieji visoje Šilutės 
apskrityje. Apie blogybių žinyčią 
— karčiamą vietos gyventojai yra 
prikūrę legendarinių pasakojimų ku
rių dauguma rišasi su velnio kara
lyste.

Kai 1626 m. buvo atstatyta Ventės 
bažnyčia, tai jos statybai buvo nau
dojama pilies likučių dalis. Kada 
Pilis nustojo savo garsiojo vardo, 
tikrų žinių neturima. Spėjama, kad 
greičiausiai po 1422 m. įvykusios 
taikos sutarties prie Melno ežero.

Naująją Ventės bažnyčią 1702 m. 
sugriovė audros, todėl 1704 m. ją 
perkėlė Į Kintas.

Rusnė yra didžiausias bažnytkai
mis Šilutės apskrityje, kur yra įreng
tas žvejų uostas, išgarsėjęs plačiai 
aukšlių žvejyba, iš kurių žvynų dir
bama medžiaga, panaši į perlamutrą.

Seniau Rusnė buvo lyg ir Klai
pėdos prieuostis, nes čia sustabdyda
vo sielius, plukdomus į marias, ir 
juos sutvirtindavo. O jei pasitaiky
davo audringesnį rudenys, tai su sie
liais reikėdavo ir žiemoti. Ypa
tingai pavojingas sielių plukdymui 
būdavo Ventės rago iškyšulys. Šie 
visi sunkumai išnyko su 1873 m. ka
raliaus Wilhelmo iškasimu, nes tada 
sielius buvo galima plukdyti tiesiai 
Klaipėdon, aplenkiant Kuršių mares.

Be žvejų ir sielių uostų, Rusnė 
dar turi keletą didesnių medžio ap
dirbimo įmonių, nes tai pramonės 
šakai susidaro čia palankios sąlygos. 
Pirmoji lentpiuvė, kuri yra seniau
sia, čia buvo įsteigta 1850 m.

Dainuodami„lšbėgs išbėgs iš Rusnės 
kaimo...“ išvykome toliau į Šilutę.

-vk- ‘

Pasisekęs pobūvis leido tikroje 
lietuviškoje nuotaikoje praleisti ke
letą malonių valandų, tuo papildy
damas gražius akademinio gyvenimo 
prisiminimus. A. J.

Freiburgo studentai vargsta
buvo paskirti Care pakietai, nors 
UNRRA-os maistas visai susilpnėjo 
(maitinama lęšiukais su akmenėliais) 
ir jo nepakanka sveikiesiems, o ką 
bekalbėti apie ligonius. Susirinkime 
buvo nusiskųsta ir glaudesnių san
tykių stoka tarp studentijos bei vie
tos liet, visuomenės ir nutarta da
ryti žygių tai nenojmalei būklei pa
gerinti — nes kitur to nepastebima, 
šiaip nusirinkimas praėjo darnia, 
lietuviškos vienybės nuotaika.

— Ryšium su liūdna 7 metų Lie
tuvos okupacijos sukaktim birželio 
15 d. Freiburge buvo paskelbta rim
ties ir susikaupimo diena, raginant 
tautiečius susilaikyti nuo pramogų ir 
gėrimo. Adelhauser bažnyčioje įvy
ko mišios. Prieš altorių stovėjo uni
formuoti stud skautai su vainiku, pa
gerbdami Aušros Vartų Šv. Panelės 
Marijos paveikslą ir gedulo ženkliu
kus su gedulo juostele, o UNRRA-os 
restorane buvo iškabintas trijų Bal
tijos valstybių liūdną likimą atvaiz
duojąs piešinys su atitinkalnu už
rašu. Klebonas kun. J. Petrėnas pa
sakė momentui pritaikintą pamokslą, 
kuriame ragino nenustoti į laisvą Tė
vynę grįžimo vilties. Buvęs

Vaizdai iš iškilmių Flossenburgo KZ š. m. gegužės 25 d.: 1) kairėje — lietuvaitės deda vainiką čia žuvusiems savo tautiečiams pagerbti; 2) viduryje — bendrasis stovyklos vaizdas — 
čia numatyta vieta didžiajam paminklui; 3) dešinėje — iškilmėse dalyvavę svečiai — amerikiečių ir kt kar. vadovybių atstovai. ’ Foto B. Gaidžiūno
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Kova su nacių audra
Lietuvos Ministerio Vokietijoje p. Kazio ŠKIRPOS prisiminimai

Mūsų vyriausias liksiąs - atstatyti Nepriklausomą Lietuvą
(Tęsinys iš pereito nr.)

Padaręs sau užrašą apie pagau
tas iš Kauno radijo informacijas, 
pasiprašiau, kad tuojau būčiau keno 
nors Vokiečių Užsienių Reikalų Mi
nisterijoje priimtas, pabrėždamas 
reikalo nepaprastą svarbumą. Bu
vau priimtas to paties p. von Grund- 
herr, kuriam prieš peletą dienų įtei
kiau pirmiau suminėtą memoran
dumą.

Kada šiam Vokiečių Užs. Reik. 
Ministerijos aukštam pareigūnui 
dėsčiau tai, kas Lietuvoje įvyko, t. 
y., kad tapo atstatyta Lietuvos ne
priklausomybė ir sudaryta tautinė 
Lietuvos Vyriausybė, mačiau kad 
visa tai veikė į jį kaip kokia spro
gus bomba. Priėmęs iš manęs už
rašą apie įvykius Lietuvoje, jis pa
šoka iš savo fotelio, pradėjo karš
čiuotis ir, susiėmęs rankom už gal
vos, praėjo kelis kartus per savo 
didoką kabinetą iš kampo į kampą, 
man priekaištaudamas bei Lietuvai 
grąsindamas. Jis kelis kartus pa
kartojo žodžius:

— Ką Jūs pridarėte! Ką Jūs pri
darėte! Tas Lietuvai kainuos!

— Už ką? — paklausiau iš savo 
pusės. — Ar už tai kad Lietuvių 
tauta sukilo prieš bolševizmą- siek
dama savo idealo?

— Bet kaip galima tokius daly
kus daryti, kada Reicho kariuomenė 
žygiuoja prieš priešą? — išmetinėjo 
man von Grundherr.

— Tai kas Lietuvoje vyksta, nėra 
Vokiečių kariuomenei staigmena, — 
atkirtau paaaiškindamas, jog apie 
sukilimo ruošimą esu Vokiečių Ka
ro Vadovybę iš anksto įspėjęs.

— Bet Vokiečių Užsienių Ministe
rijai nieko apie tai nebuvo žinoma, 
— ginčijo von Grundherr.

— Ne mano dalykas, kad karo 
Vadovybė nepainformavo Užsienių 
Reikalų Ministerijos, — pasiteisi
nau. Be to, priminiau, jog keletą 
dienų prieš karą įteikiau pačiam 

'von Grundherr memorandumą, kur 
nedviprasmiškai pasakyta, kas Lie- 

• tuvoje gali įvykti.
— Taip, taip, bet... — kažką 

von Grundherr dar norėjo pasakyti, 
bet jam pritrūko kvapo.

Kada von Grundherr jau buvo 
kiek ataušęs, paaiškinau jam, jog be 
pagrindo Lietuvai grasina, nes Lie
tuviai sukilėliai į Vokiečių karius 
nešaudo ir tekovoja tik su sovietiš
kuoju okupantu, siekdami Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo. Nuro
džiau jog niekas negali uždrausti 
Lietuvių tautai kovoti prieš jos lais
vės pavergėjus ir dėl Lietuvos nepri
klausomybės. Tai yra grynai vien 
Lietuvių tautos reikalas. Kadangi 
sukilimas įvyko Rusų-raudonosios 
armijos užnugaryje, tai, pasakiau, 
Vokiečiai nfeturi jokio pagrindo bent 
kokiam priekaištui. Baigdamas pa
siūliau, kad Reicho Vyriausybė skai
tytus! su Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo faktu, ir kad Vokiečių Už
sienių Reikalų Ministerija nedaužy
tų porcelano su Lietuva. Von Grund
herr pažadėjo apie visa, ką jam pra

nešiau ir pasiūliau, referuoti aukš
čiau ir duoti man skubų atsakymą.

Nors pasikalbėjimas su von 
Grundherr buvo iš pradžios gana 
dramatiškas, bet atsisveikinant išsi
skyrėme mudu su-nepiktomis šypse
nomis veiduose. Spėju kad von 
Grundherr, kuris, reikia pastebėti, 
nebuvo joks nacis, norėjo savo prie- 
teliška šypsena kiek sušvelninti su
vaidintą prieš tai sceną. Man gi ne
buvo pikta dėl to, kad ta scena ma
ne ne tiek nugąsdino, kiek prajuoki
no, nors pačiam jos aktoriui to savo 
jausmo parodyti nenorėjau, kad be 
reikalo neužpylus aliejaus ant ža
rijų. Pats tokios scenos faktas vaiz
džiai parodė, jog Lietuvių tautos su
kilimu buvo užminta III Reicho, po
litikai ant labai skaudžios vietos: ta
po konkrečiai iššifruotas prieš pa
saulį Vokiečių propagandos burbu
las, neva Naujojoje Europoje, III 
Reicho vadovaujamoje, būtų visoms 
tautoms laiduota laisvė, ir sąlygos 
nepriklausoman gyvenimui bei savo 
tautinės kultūros vystymui. Jei šio 
pažado III Reichas būtų laikęsis, tai 
jam mūsų tautos sukilimas nebūtų 
^pasirodęs toks baisus ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymas nebū
tų buvęs nepriimtinas.

Kadangi buvo priešingai, t. y., 
Lietuvos atstatymas III Reicho po
litinei vadovybei buvo nemalonus 
dalykas, tai ir von Grundherr’o pa
žadėto skubaus atsakymo greitai ne
sulaukiau: nei birželio 23 nei sekan
čią dieną.

Kad mano pastangos paveikti sa
kytą Vadovybę skaitytis su Lietuvos 
atstatymo faktu, neliktų neuždoku- 
mentuotos, birželio 24 d. nunešiau ir 
asmeniškai įteikiau Vok. Užs. Reik. 
Ministerijai raštą, mano adresuotą 
pačiam Fuehreriui Adolfui Hitleriui, 
su trumpu lydraščiu von Ribben- 
tropui, kad tą mano raštą perduotų, 
kam jis skirtas. Dėl visa ko dar pa
siunčiau kitą raštą Valstybės Sekre
toriui von Weizsackeriui, prašyda
mas Vok. Užs. Reik. Ministerijos su
tikimo, kad galėčiau tuojau atnau
jinti Lietuvos Pasiuntinybės veikimą 
Berlyne. Tai buvo loginga atsižvel
giant, jog Lietuvos suverenumas ta
po Lietuvių tautos sukilimu atstaty
tas. Deja, ir Šie abu raštai nesusi
laukė atgarsio iš Vok. Užs. Reik. Mi
nisterijos pusės.

Atgarsis į visas aukščiau sumi
nėtas ir kitas mano pastangas at
kreipti Reicho politinę vadovybę į 
protą pasiekė mane tik birželio 25 d. 
po piet. Bet jis pasiekė mane ne iš 
Vok. Užs. Reik. Ministerijos, o per 
Vokiečių Saugumo Vyriausiąją Va
dybą, į kurią buvau paprašytas už
eiti, nenurodant man iš anksto kokiu 
reikalu. Tačiau nujaučiau, ką tai 
reiškė ir kad tai reiškė, jog sakyta 
Vadovybė, vieton proto, ryžosi be
protystei: jog iš diplomatijos Vokie
čiai pereina į paprastą jiegos panau
dojimo metodą nebeturėdami kitų 
argumentų savo piktiems tikslams 
prieš Lietuvą įvykdyti.

Tų savo užmačių vykdymą jie

asmeniškai įspėjau Vokiečių Karo 
Vadovybę iš anksto, su kuo jai tektų 
Lietuvoje skaitytis, jei kiltų Rusų- 
Vokiečių karas, ir kad birželio 19 d. 
esu įteikęs formalų memorandumą 
Vokiečių Užsienių Reikalų Ministe
rijai, siūlydamas nedarytį kliūčių 
man paskelbti Lietuvos Vyriausybės 
sudarymą, vienkart lojaliausiai įspė
damas, jog tokia Vyriausybė gali 
būti paskelbta pačių sukilėlių, jei ji 
nebūtų sudaryta prieš tai.

Kada visa tai beveik jau baigiau 
sudiktuoti mašininkei, kuri viską 
užrašė, ką jai sakiau, Dr. Legat, 
atėjęs pasiteirauti, ar jau baigta, at-

pradėjo ne nuo ko kito, kaip nuo 
mano asmens terorizavimo policijos 
pagalba. Nors ir nujaučiau, kad esu 
pakviestas į suminėtą policijos įstai
gą nepaprastu reikalu, tačiau ryžau
si paskirtą valandą į ten nueiti, kad 
atsisakymu, kaip to reikalavo Lie
tuvos Pasiuntinio prestižas, perdaug 
nesuerzinčiau naciškų šunų prieš 
mano kovos draugus, Lietuvius ak
tyvistus, Vokiečių užgultoje Lietu
voje?

Apklausimą darė policijos Komi
saras Dr, Legat, svetimšalių sky
riaus vedėjas. Patyręs iš jo, kuriuo 
reikalu tapau atkviestas, pareiškiau 
nusistebėjimo, jog reikalaujamų pa
aiškinimų esu prašomas ne betar
piškai Vokiečių Užsienių Reikalų 
Ministerijos, bet per policijos orga
ną. Nurodžiau jam, jog šiuo būdu 
Vokiečiai apsilenkia su diplomati
niais papročiais ir pažeidžia mano 
kap svetimos valstybės atstovo tei
sinę padėtį bei diplomatinį imunite
tą. Ta proga atkreipiau Dr. Legat 
dėmesį į tai, jog Lietuvos įjungimo 
į Sovietų Rusiją nebuvau pripažinęs, 
prieš tai esu griežtai ir formališkai 
protestavęs, ir kad teisėtos Lietuvos 
Vyriausybės nebuvau iš Lietuvos 
Pasiuntinio pareigų atšauktas.

Sutikdamas duoti reikalaujamus 
paaiškinimus, įsakmiai pažymėjau, 
jog šitaip elgiuosi ne dėl to, kad šį 
policijos organo reikalavimą laiky
čiau pagrįstu tarptautinės teisės po
žiūriu, bet kad noriu išvengti bent 
kokių diskusijų ir atsižvelgiant, kad 
tai, kas Lietuvoje įvyko, jau tapo 
viešu faktu.

Dr. Legat į visus tuos mano re
zervus nieko iš savo pusės nepa
sakė ir paprašė sudiktuoti maši- 
ninkei-stenografei savo paaiškini
mus. Sudiktavau maždaug taip, 
kaip buvo, būtent, kad pirmieji su
kilimo paruošimo daigai buvo pasėti 
per mano atsilankymą 1940 metų 
birželio pabaigoje Kaune, taigi trum
pai po Rusų agresijos prieš Lietuvą; 
kad iš pat pradžios buvo nužymė
tas aiškus tikslas — atstatyti Lietu
vos nepriklausymybę; kad vėliau, 
šiam tikslui siekti susikūrė didžiulė 
organizacija, pasivadinus Lietuvių 
Aktyvistų Frontu, kuris apjungė vi
sus veiklesniuosius mūsų tautos ele
mentus ir kad man asmeniškai teko 
garbė šiam frontui vadovauti; kad 
apie šios organizacijos veikimą Vo
kiečiams buvo žinoma ir kad aš

rodė kaip ir nepatenkintas tuo, kad 
tokius dalykus užfiksavau. Jis nu
traukė tolesnį diktavimą ir pastatė 
man keletą konkrečių klausimų, ku
rie buvo šie:

— Kuo paaiškinti faktą, kad Vo
kiečių kariuomenei žygiuojant pir
myn tapo Lietuvoje paskelbta Vy
riausybė be susitarimo tuo reikalu su 
Reicho Vyriausybe?

.— Tai paaiškinama paprastai — 
atsakiau iš savo pusės, išdėstydamas 
štai ką: — pagrindinis kiekvieno su
kilimo tikslas yra tas pats — nuver
sti vyriausybe, jei ji netinkama, 
arba ją pastatyti, jei jos nebėra.

— Kaip žiūri į visa tai, kas įvy
ko Lietuvoje, Tamsta asmeniškai? 
— buvo kitas Dr. Legat klausimas.

^\Kaip Lietuvis, galiu iš to, kas 
Lietuvoje įvyko, tik pasidžiaugti, — 
atsakiau spontaniškai.

— Tai suprantu, — sumurmėjo 
Dr. Legat ir kiek susimąstęs paklau
sė iš naujo:

— Kuo paaiškinti faktą, kad tos 
Vyriausybės' priekyje esi pastatytas 
Tamsta pats, kaip Ministeris Pirmi
ninkas?

— Manau, jog dėl to, kad Lietu
vių tauta ir jos sukilėliai dėjo į L. 
A. F. daug vilčių ir kad aš skaitausi 
šios organizacijos vadu, — susilaukė 
iš manęs atviro atsakymo.

— Dabar man viskas aišku, — 
prasitarė Dr. Legat, tačiau dar pa
klausė:

Ką Tamsta dabar toliau manai 
daryti?

Atsakiau, jog nieko ypatingo ir 
kad laukiu, ką atsakys į mano raštus 
Vokiečių Užsienių Reikalų Ministe
rija. Nurodžiau, jog esu apeliavęs 
net į patį Reicho Fuehrerį Hitlerį, 
kad nebūtų man iš Vokiečių pusės 
daroma kliūčių neatidėliojant pusės 
vykti į Kauną perimti pareigas, ku
rioms esu Lietuvių tautos pašauktas. 
Esu tat dispozicijoje eventualiams 
tuo reikalu pasitarimams su Reicho 
Vyriausybe.

Pastebėjau jog šiais mano tiesiais 
atsakymais Dr. Legat buvo paveik
tas. Matyti, jis to nelaukė ir tikė
josi iš manęs arba kokių nors suktų 
diplomatinių išsisukinėjimų arba su
klupimo prieš jį, kaip galingojo 
Reicho „machtpolitikos“ instrumen-
tą, maldaujant kokio nors iš nacių

Veidmainiavimas viešpatauja
„La Republiųue Moderne“ dvisa

vaitinis federalistinio socializmo lai
kraštis, ryšium su parlamento suda
ryta komisija, kuri ištirtų ir teistų, 
kas kaltas, kad Prancūzija atsidūrė 
1940 m. katastrofoje, primena, kad 
tos komisijos pirmininkas yra komu
nistas Joinville ir komisijos darbas 
būsiąs grynas veidmainiavimas, kaip 
veidmainiavimas viešpataująs visur 
jau ištisą metų eilę. „Veidmainiavi
mas yra demokratų kryžiaus karas 
prieš fašizmą tuo metu, kai demo
kratų fronte yra pirmutinė totalisti- 

pusės susfmylėjimo. Deja, man ne
buvo nė mintis atėjus į galvą, ką ap
gailestauti ar prašyti iš Vokiečių ko
kios nors asmeniškos malonės. Prie
šingai, aš, kaip prieš tai von Grund- 
herr’ui pareiškiau, jog už viską, kas 
Lietuvoje įvyko, prisiimu ant savęs 
asmeniškai moralinę ir formalinę 
atsakomybę, nes veikau kaip to rei
kalavo iš manęs mano, kaip Lietu
vos Pasiuntinio, priesaika savo 
kraštui.

Šitaip pasielgti galėjau todėl, kad 
su Vokiečiais manęs niekas nerišo, 
nes jiems jokių įsipareigojimų ne
buvau davęs. Man buvo drąsu, ka
dangi jaučiau, jog turėjau visos mū
sų tautos besąlyginį pasitikėjimą, 
nekalbant jau apie mano kovos 
draugus, Lietuvius aktyvistus, kurie 
laukė iš manęs tokio pat pasiauko
jimo dėl Lietuvos nepriklausomybės, 
kokį jie nešiojosi savo sielose, kada, 
LAF vadovybės padrąsinami, stojo 
ant barikadų kovai dėl to mūsų tau
tos idealo, rizikuodami tai, kas 
žmogui brangiausia — savo gyvybę!

Gerokai sumišęs ir paraudęs kaip 
koks gaidys, Vokiečių policijos ko
misaras Legat po to, kažkaip nedrą
siu - balsu, suprasdamas, kad pate 
daro nusikaltimą, pasakė:

— Tai visa begalo įdomu... Bet, 
kaip policijos valdininkas, turiu iš 
aukštesnės vietos pavedimą, kur's 
mano tarnyboje yra pirmas toks • - 
sitikimas ir man labai nemali.-.tyl. 
būtent, perduoti Tamstai, kad ik, 
kančio patvarkymo niekur iš savo 
buto, Schenbachstr. Nr. 1, be ma
no įstaigos žinios neišeitum...

Tai reiškė naminį areštą. Tuojau 
pat, žodžiu, pareiškiau Dr. Legat’ui 
protestą prieš šią Vokiečių smurto 
priemonę į mano kaip Lietuvos Pa
siuntinio asmenišką laisvę.

Tačiau, Dr. Legat, kuris buvo su 
manim mandagus ir laikėsi korek
tiškai, aiškino, kad tai nieko nepa
gelbės, nes kalbama policinė prie
monė pavartotą su pačios Vokiečių 
Užsienių Reikalų Ministerijos žinia. 
Turėjau prieš jėgą nusileisti. Po to 
man buvo priskirtas palydovas, ku
ris palydėjo mane iki mano buto, 
pati gi priežiūra, k" d nors iš buto 
savavališkai nedingčiau, buvo pa
vesta vietinei Vokiečių viešosios po
licijos nuovadai.

(Bus daugiau)

nė valstybė; veidmainiavimas duoti 
pačiom tautom apsisprendimo teisę 
po to, kai 1940 m. Lenkija buvo; pa
dalyta, Baltijos, valstybės jėga pri
jungtos prie SS, atplėšta Rytų Prū
sija; veidmainiavimas yra karo nu
sikaltėlių teisimas Nuernberge ir ki
tur, nes tarp teisėjų sėdi atstovas 
vienos valstybės, kuri turi daugiausia 
koncentracijos lagerių, kur gyvento
jų deportavimas yra virtęs paprati
mu, kur priverčiamieji darbai yra 
primesti milijonam valdymo meto
dais. -E.- '

K. Grigaitytė-Graudušienė

Narcizo žiedas
Milda Beržaitienė, grįžusi iš ligoninės, ki

taip susitvarkė. Saulėtą kambarį su balkonu, 
kuris ligi šiol neturėjo aiškios paskirties, ji 
rekvizavo sau ir dukrelei. Dabar miegamajam 
Stovi viena lova nejudomai paklota, o antroj 
ramiai sau miega banko valdytojas ponas Ber
žaitis. Vargu ar jis beišgirsta kada naujagi
mės balselį, atrodo taip, jog žmona po gimdy
mo dar negrįžusi... Ji sėdasi drauge su vyru 
pietauti, bet po to, darosi abiem dar nejau
kiau. Tyla, kuri nesiduoda užpildoma kasdie
ninių reikalų priminimais, tik labiau abu pri
slegia. Taip prabėgo jau penki mėnesiai. Jie 
nesilanko į svečius ir šiaip niekur neina drauge. 
Ji tai pateisina mažosios Vidutės sirguliavimu, 
o jis iš viso apie dukrelę neužsimena ir jos dar 
beveik nėra matęs; taip stropiai ją saugoja 
motina nuo tėvo akių. Mildos širdis, aitraus 
skausmo išdeginta, nejučiomis prisipildė sal
daus nerimo, neišsakomo ilgesio. Ji pamažu 
išsilaisvino iš slegiančios namų aplinkos, užsi
darydama savo mažam pasauly, į kurį vyras 
nedrįso praverti duris, taip lygiai, kaip į kam
barį, kuriame dabar krykštavo mažoji Vidutė. 
Laimei ar nelaimei, šįkart durys į tą paslap
tingą kambarį buvo praviros. Ponas Beržaitis, I 
prieškambary kabindamas apsiaustą, pamatė I

L

pro jas saulės spinduliuos ant lovos plasdančią 
lyg baltą gėlę savo dukrytę. Jos krykštavimas 
švelniai, kartu ir skausmingai atsiliepė į tėvo 
sąmonę. Nedrąsiai, labai nedrąsiai jis prisi
artino. Kambary nieko daugiau nebuvo. Jis 
negalėjo atitraukti aklų nuo tos mažutės, kuri 
jam pasirodė gražiausiu reginiu visame jo gy
venime. Bestovintį netikėtai užklupo žmona, 
staiga pasirodžiusi nežinia iš kurių taip erd
vaus buto durų. Kai jis norėdamas pateisinti 
savo sumišimą lenkėsi pakelti baltą narcizo 
žiedą, gulintį ties durimis, žmona pažvelgė į 
jį tokiu sudėtingu ir daug reiškiančiu žvilg
sniu, jog jis pasijuto negailestingai sukvailin
tas. Milda paėmė iš jo rankų narcizo žiedą ir 
vėl numetė ties durimis. Dabar jis jau visai 
nieko nebesuprato ir griebėsi sau už apy
kaklės, kuri spaudė jam gerklę lyg smaugiko 
ranka.

— Tu sakyk pagaliau ką nors, Milda ...
— Neturiu laiko, Jurgi, tuoj ateis dak

taras.
— Bet aš negirdėjau, kad č>'a nors sirgtų.
— Jau penki mėnesiai, kaip tu nieko ne

girdi ir nematai. Siame kambaryje mes daug Į 
kartų sirgom ir pasveikom. Pagaliau, jeigu tai ! 
tavęs ir neliečia, bet galėtum tiek žinoti, kad 

laiks nuo laiko kūdikiai turi būt gydytojo ti
krinami.

— Sakai manęs neliečia... tu tikrai meis
triškai, Mildute, izoliavai mane šiuos namuos 
nuo visa ko.

— Nieko kita man ir neliko, pats kodėl... 
Visas Kaunas kalbėjo apie tavo lažybas. Pa
skui nauji įvykiai užtvindė tą kvailą Beržaičių 
šeimos epizodą ir dabar man vistiek, ar jį kas 
prisimena ar ne.

Tuo tarpu suskambėjo telefonas.
— Klausau aš pati, — atsako į ragelį ponia 

Milda.
— Atleiskite poniai šiandien negalėsiu ap

lankyti savo mažąją pacijentę. Esu labai užim
tas.

— O kada galima jūsų laukti, ponas dak
tare?

— Rytoj 11 valandą, — atsako daktaras.
— Dėkui, lauksime Tamstos rytoj.
Padėjusi telefono ragelį ji vėl grįžta prie 

savo kambario ir paima gėlę nuo parketo. 
Prineša ją prie lovos, suka ore mažą ratuką, 
ir mergytė ištiesia į gėle abi rankytes. Ji žai
džia su narcizo žiedu tol, kol visi lapeliai iš
sisklaido aplinkui. Jai vistiek, kad tėvas pir
mąkart penkių mėnesių bėgyje teikėsi per
žengti šio kambario slenkstį, jai vistiek, ką, 
dabar pasakoja motina retkarčiais nubrauk
dama ašarą nuo veido.

— Tu esi, Milda, dabar visai nauja moteris. 
Atrodė, kad aš nieko nemačiau, vienok stebė

jau tavo keitimąsi. Po kūdikio tu labai išgra
žėja!, — taip kalba pažįstami. Tiesa. Bet tai 
nėra svarbu. Buvai graži.ir anksčiau. Dabar 
tu virtai mįsle ir tavo akių jeroglifus ne man 
išskaityti. Tu šypsais palaiminta šypsena ne
žinia kam ir kodėl. Aš tau likau tik bespalvis 
žmogus, kuris bereikalo maišosi bendroj pasto
gėj. Tu sėdi namie atsidavusi vaikui ir visai 
atitrūkusi nuo triukšmaujančio Kauno. Tačiau 
manęs tas neramina. Jaučiu, kaip kasdien tolsti, 
nors niekada nematau tavo akyse neapykan
tos ir visad ištenki man neužpelnyto švelnu
mo. Norėčiau vieną kart išsikalbėti su tavim, 
Mildute, visai nuoširdžiai. Norėčiau sulaikyti 
tave vis betolstančią... sulaikyti ir pradėt gy
venimą iš naujo.

— Per vėlu, Jurgi.
— Milda... kaip tai suprasti?
— Neturiu ką nuo tavęs slėpti. Likau tau 

ištikima. Tačiau mano širdis jau nebepriklau
so tau.

— Tai kam gi ji gali priklausyti daugiau, 
jei ne šiai mažutei, — pažvelgia į kūdikį. Ir 
jeigu gailiuosi savo beprotiško elgesio, tai kas 
gali pastoti mums kelią grįžti atgal.

— Besityčiojęs likimas iš žmonių tuštybės, 
jų egormo.

— Žinau, kad tai man sakoma. Bark, kiek 
nori, bet paskui ąt’eisk.

— Tau atrodo, Jurgi, kad šią klaidą galė
tum atitaisyti viena akimirka. O aš abejomis 
ar ji iš viso kada nors galės būti atitar’y'a.
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Negaluojanti Europa
Kad Europa serga - nėra dviejų 

nuomonių. Kad jai ant kojų pasta
tyti .nestinga siūlymų ir pastangų 
tiek pačiame senajame žemyne, tiek 
užjūrio konstruktyviai galvojančia- 
me pasaulyje, taip pat tenka kasdien 
išgirsti. Tačiau, kad yra ir norinčių, 
anot gen. Marshallio, iš žmonių 
skurdo ir netikro rytojaus sau poli
tinio kapitalo susikrauti, tai jau ro
do, kad tos ligos priežasčių nebeten
ka ieškoti pokarinės suirutės palaidų 
reiškinių grandyje, o sąmoningai pla
nuojamose pastangose plėsti prasidė
jusią gangreną į visus prieinamus 
Europos kūno sąnarius.

„Nėra nieko baisesnio“, sako ame
rikiečių publicistas E. B. White, „kaip 
girdėti ne įstatymą įstatymu vadi
nant ir neteisingumą — teisingumu. 
„Gaila, kad tas pasibaisėjimas pra
vėrė amerikiečių akis tik tada, kai 
„ašies“ valstybių buvo pradėta šau
dyti amerikiečių karo belaisvius. 
Masinės žudynės, prasidėjusios Ęu- 
ropoję daug anksčiau, buvo praleistos 
tylomis, kad „menkais nesusiprati
mais“ nebūtų kenkiama užsibrėžtai 
didžiosios politikos linijai.

Tačiau visi dideli dalykai prasi
deda menkais ir pastarųjų dešimt
mečių istorija gal vaizdingiausiai pa
rodė, kokių dimensijų pasiekia tie 
„menki dalykėliai“, kai neparodoma 
laiku ir vietoje reikiamo susidomė
jimo.

.Mums dar neišdilo iš atminties
audringoji Paryžiaus konferencija, 
kurios metu -buvo nustatytos taikos 
sąlygos didžiųjų karo kaltininkų sa
telitams, taigi, Europos, pietryčių erd
vėje. Tai buvo praeitų metų vasarą. 
Kokia gi padėtis toje Europos erd
vėje po metų? Leiskime tuo reikalu 
pasisakyti britų liberalų organui 
„Manchester Guardian“, viename iš 
vedamųjų nagrinėjančiam paskuti
niuosius įvykius pietryčių Europoje.

Kaleidoskopiškai .peržvelgus, „M. 
G.“ sumini šiuos faktus: Bulgarijoje 
suimtas opozicinės agrarų partijos

Sovietai linkę artintis 
į britus

Sovietų spauda labai aštriai pasi
sako prieš Marshallio planą, nepa
likdama abejonės, kad sovietų vy
riausybės nusistatymas yra aiškiai 
neigiamas. Tuo pačiu atsikvėpimu 
sovietų spauda piktai atsiskaito su 
pasitraukiančiu JV valstybės pase- 
kretoriu Achesonu, kuris buvo ap
kaltinęs sovietus, esą, jie kliudo tarp
tautinį atsigavimą.

’’riešingai, D.Britanijos atžvilgiu 
scv .etų tonas yra žymiai sušvelnėjęs. 
„Manchester Guardian“ koresponden
tas Maskvoje, Alexander Werth, pra
neša, jog Maskvoje rodomas ypatin
gas dėmesys britų darbiečių politikai 
ir linkimas britų nebepulti bei ne
daryk jiem sunkumų Palestinoje ar 
kur kitur. Werth negalįs pasakyti, 
ar tai bus ilgesnių distancijų sovietų 
politikos planas, ar laikinis manev
ras, tačiau Maskvoj esą matyti žen
klų, kad sovietai nori susiartinti su 
D. Britanija, ir dabar vykstą preky
bos pasikalbėjimai Maskvoje teikią 
progą tom tendencijom pasireikšti. 
-E.-

uždangos, kur jos įtaka iki šiol nega
lėjo laisvai pasireikšti.

Šiandien jau daug kam paaiškėjo, 
kodėl Maskvos konferencijos metu 
sovietų atstovai taip atkakliai prie
šinosi susitarimui bent dėl Austrijos 
problemų. Ta proga Lipmannas lai
kraštyje „NYHT“ ir konstantuoja, 
kad „rusai privalėję tas sąlygas lai
kyti nepriimtinomis, nes sutarčiai su 
Austrija įsigaliojus, raudonoji armi
ja privalėtų apleisti ir Vengriją, JAV 
taikos sutartį su ja ratifikavus. Ir 
kad tik Vengrijoje pasilikus ir, tuo 
pačiu, kad jos vyriausybę galėtų lai
kyti kontrolėje, ponas Molotovas 
Maskvoje sutrukdė susitarimą dėl 
Austrijos“.

Vengrijoje tvirtai koją įstačius, 
nepalikta ir pati Austrija ramybėje. 
Čia dar kartą išryškėjo visos sovietų 
diplomatijos „plonybės“. Austrijos 
sutarčiai paruošti keturių komisijoje 
visą laiką nebuvo galima rasti išei
ties dėl t. v. vokiškojo turto, sovietų 
atstovui nesileidžiant į jokius kom
promisus. Ir staiga — Vengrijos įvy
kiams „susinormavus“, kaip burtų 
lazdelės paveiktas, sovietų atstovas 
davė galimybę pasauliui paskelbti, 
jog toje komisijoje prieita, pagaliau, 
bendros nuomonės! Bet... išlindusi 
yla iš maišo tuoj pat prabilo! Pra
bilo austrų komunistų lyderio dr. Fi- 
scherio asmenyje iš parlamento tri
būnos, pareiškiant, kad: Austrijos 
vyriausybė privalanti turėti sovietų 
pasitikėjimą ir kad sovietai taikos 
sutartį pasirašysią tik su jiems pri
imtina Austrijos vyriausybe!

Įdomu bus ta proga, bent suglau
stai, prisiminti, kokiu būdu atsirado 
ta „nepriimtina“ Austrijos vyriau
sybė.

1945 metų lapkričio mėn., visų 
pripažintuose laisvais, Austrijos par
lamento rinkimuose, t. v. tautinė 
partija (Volkspartei), vadovaujama 
dabartinio premjero dr. Figlio ir užs.

lyderis Petkov ir du opozicijos atsto
vai parlamente. Komunistų premje
ras Dimitrov vieno britų žurnalisto 
paklaustas apie parlamento narių 
imunitetą, tik ciniškai nusijuokęs. 
Taip pat uždaryti du bulgarų opozi
cijos laikraščiai. Priminus žinomuo
sius Vengrijos įvykius, pereinama 
prie Lenkijos, iš kurios ateina žinios 
apie gausius socialistų lyderių suė
mimus. Britų laikraštis ne mažiau 
stebisi faktu, kad Čekoslovakijos mi- 
nisteris pirmininkas — komunistų 
lyderis Gottwaldas „reakcionieriais“ 
išvadino ir pasmerkė eilę tikrų čekų 
demokratų. „M. G.“ neabejoja, jog 
tai planingos sovietų akcijos reiški
niai, šalinantys europiečių galvose
noje bet kokio kompromiso mintį ir 
stiprinantys įsitikinimą, kad Europos 
valstybėse tegalimos arba komunisti
nės arba antikomunistinės vyriausy
bės.

Visi tie įvykiai nepraėjo be at
garsio D. Britanijos abiejų rūmų dis
kusijose. Ir Bevinas, pareikšdamas 
karališkosios vyriausybės susirūpini
mą Bulgarijos įvykiais, buvo pri
verstas konstatuoti, jog ten dabar 
naikinami paskutinieji demokratijos 
pėdsakai.

Pasauliui jau gerai žinoma, kur ir 
nuo kada tie pėdsakai naikinami, bet 
ne mažesnio susirūpinimo kelia ir 
nauji faktai, rodantieji, kad naiki
nančioji ranka siekia sau aukų kas
kart tolyn ir platyn nuo geležinės

reikalų ministerio dr. Gruberio, lai
mėjo 85 vietas ir išėjo stipriausia 
partija, socialistai — 77 vietas ir ko
munistai — 3 (ketvirtą atstovą pra
vedė iš balsų likučių). Koalicinėje 
vyriausybėje komunistai taip pat at
stovaujami 1 atstovo. Neatsižvel
giant tokio tautos pasirinkto krašto 
politinės vadovybės sąstato, pačiame 
krašte bendram nepasitenkinimui 
dirva vis dėlto buvo ir liko palanki: 
vilkinimas derybų, lemiančių valsty
bės ateitį, neprisideda prie krašto 
stabilizavimo, o prie nervingumo ir 
nepasitenkinimo, prie viso to prisi
deda ir ūkiniai sunkumai, ryšium su 
sunkiosios pramonės paglemžimu so
vietų okupacinės valdžios rankosna, 
o be to, kaip ir visur, maitinimosi 
padėtis padidina visas tas sunkiai 
nugalimas kliūtis.
' Neabejotinai antimarksistinė dr. 
Figlio partijos orientacija ir austrų 
socialistų pasirinktas kelias tvirtai 
laikytis senųjų austrų Socialistų tra
dicijų, nesileidžiant į naujuosius 
„vienybės“ eksperimentus — visa tai 
teikia komunistams aiškius prisišau- 
dymo taškus, kurių jie neišleidžia iš 
akių. Tačiau ūkiniai ir kiti argu
mentai, kiek organizuotai ir propa- 
gandiškai gerai bebūtų panaudojami, 
neranda austruose atgarsio ir-komu
nistų atžvilgiu rodomas šaltumas taip 
pat nėra be pagrindo, net>ir toje pat 
sovietų užimtoje zonoje. Sovietų ne-

Į JAV nuvykę DP nepritaria 
repatriaciniams metodams

JV yra įsisteigusi speciali orga
nizacija — Pabėgėlių Gynymo Ko
mitetas (Refugees Defense Commit
tee) — kuri rūpinasi DP apsauga ir 
jų įkurdinimu. Šio komiteto inicia
tyva gegužės 20 d. Washingtone buvo 
suorganizuota spaudos konferencija, 
kurioje iš 6 Europos kraštų kilę DP, 
dabar gyveną JV, amerikiečių spau
dos atstovam papasakojo apie DP 
gyvenimo sąlygas, kodėl jie negali 
grįžti į savo okupuotas tėvynes ir 
apie UNRRA,os politiką, kuri visom 
priemonėm stengiasi DP priversti re- 
patriuoti. Lietuviam toje spaudos 
konferencijoje atstovavo dr. P. Pa- 
dalskis. - ,

Amerikiečių spauda gana plačiai 
šį pasikalbėjimą su DP'aprašė, štai 
kaip ilgame straipsnyje, pavadinta
me „UNRRA agentai padeda raudo
niesiem, tvirtina čionykščiai DP“, jį 
aprašė Brooklyno laikraštis „The 
Table“ (katalikų) gegužės 24 d. nu
meryje:

„Aš pergyvenau vienerius sovietų 
persekiojimo metus, trejus nacių 
persekiojimo metus ir dvejus metus 
UNRRA-os persekiojimo“, taip UN
RRA apkaltino vienas lietuvis DP, 
kuris kartu su 8 kitais DP spaudos 
konferencijoj papasakojo apie įvai
riom priemonėm UNRRA vykdomą 
spaudimą į DP, kad jie prieš savo 
valią grįžtų į tėvynes. UNRRA 
spaudimo metodai yra nuolatiniai 
screeningavimai ir atscreeningavi- 
mai, maisto normų sumažinimas, mė
tymas iš stovyklos į stovyklą, nud- 
latiniai priminimai: „Kodėl jūs ne- 
vykstate namo?“ ir įspėjimai apie

laisvėje tebesą 114.000 austrų karių 
neturi vilties artimiausiu laiku grįžti, 
nes „Sov. Sąjungoje nėra nė vieno
austrų belaisvio su švaria politine 
praeitim!“ Tačiau, reikia manyti, 
kad ne tik šie argumentai prisideda 
prie to skydo stiprinimo, į kurį bent 
iki šiol lūžo visos komunistų strėlės.

Į bandymus rasti dabartinėje Au
strijos vyriausybėje „reakcionierių“ 
dr. Figlis tuo tarpu rado taip pat 
tinkamą, bet šios'rūšies atakų atlai- 
kymas esamoje Austrijos situacijoje 
jau išeina iš jo vieno kompetencijos 
ir tolimesnė įvykių raida priklausys 
nuo to, su kokios rūšies kliūtimis su
sidurs geležinės uždangos transpor
tas Vienos link.

Kaip ten bebūtų, Europa virto 
šachmatų lentele, kurioje ėjimus da
ro du pasaulio čempionai. Ir pasku
tiniuose įvykiuose Walter Lipmannas 
įžiūri sovietų ataką į Trumano dok
trinos pirmuosius bandymus Graiki
joje ir Turkijoje.

Visiems tiems įvykiams pasaulio 
politiniuose sluogsniuose priduodama 
nepaprastai daug reikšmės. Ir gali
ma sakyti, kad Europoje,' „nors nak
tis neatėjo, bet jau gera popietė“. Ir 
nelaimė ta, kad, anot vieno „Neue 
Zūrcher Zeitung“ korespondento, 
dauguma žmonių taiką kitaip įsi
vaizdavo, nenumatydami tokių pe- 
reinamumų ir užmiršdami, kad tarp 
dangaus ir pragaro dar yra skaisty
kla. >

Žvelgiant į dabartinį Europos be
siniaukstantį dangų, bergždžia būtų

DP ateities blankumą, jei jie atsisa
kys repatriuoti. Be to, daugelis ko
munistų ir jų šalininkų esą įsibrovę 
į UNRRA ir užėmę atsakingus postus.

Visi šie DP, su kuriais spaudai 
teko kalbėtis, yra kilę iš komunistų 
dominuojamų kraštų: Lenkijos, Ju
goslavijos, Lietuvos, Latvijos, Esti
jos ir Rusijos. Svarbiausia jų atsi
sakymo repatriuoti priežastis ta, kad 
jie nesutinka su jų kraštų dabarti
nių diktatūrinių vyriausybių politika 
ir bijo deportacijų bei sušaudymo 
komandų. Keletas jų pareiškė, kad 
namuose jų niekas nebelaukia, nes 
jų turtas buvo konfiskuotas, o šeimos 
nariai nužudyti arba išvežti.

Dr. Pranas Padalskis, buvęs 
Kauno universiteto Lietuvoje profe
sorius, nurodė žiaurias rusų deporta
cijas, kaip svarbiausią priežastį, ko
dėl jo krašto DP nenori grįžti na-

IRO intencijos kelia susirūpinimo
„New York Journal — American“ 

1947 m. birželio 2 d. vedamajame 
„Išvietintiejl“ rašo, kad apie vienas 
milijonas žmonių amerikiečių ir 
anglų zonose, vadinami DP, esą ne
teisingai suprantami ir neteisingai 
aptariamas jų atsiradimas. Laikraš
tis pabrėžia: vienas milijonas žmo
nių yra pabėgę ne tiek nuo karo, 
kiek nuo komunizmo, nes Sov. S-gos 
okupacija jų kraštuose gyvenimą pa
darė nebeįmanomą. Jie grįžti negali. 
Laimingi yra, kurie grįžo ir gailes
tingai buvo nužudyti. Nelaimingi, 
kurie grįžę buvo išgabenti į Rusijos

Iškalbingas temimas
Vengrijos ministerio pirmininko 

pavad. Szaksits, kaip informuoja pa- 
ryžiškis „France Soir“, vienos spau
dos konferencijos pabaigoje ginda
mas naująją Vengrijos vyriausybę, 
pareiškė: „Aš ką tik sužinojau, jog 
Sovietų Sąjunga paskyrė mums 
200 milijonų dolerių dovaną. Mū
sų sovietiniai draugai, be to, dar at
sisako jiems visų teisėtai iš Vengri
jos priklausančių reparacijų. Tatai 
įvyksta kaip tik tuo akimirksniu, ka
da Mr. Trumanas atmetė mūsų pra
šymą 20 milijonų dolerių kreditui 
gauti.“ (UP)

sekti „NYHT“ skaitytojų atsakymus 
į to laikraščio klausimą, kas bus iš 
visų tų iškilmingų parašų ir ant
spaudų taikos sutartyse po penkias
dešimts, šimto ar tūkstanties metų. 
Pakako dvejų metų, kad pastebėjus, 
jog iš „pasaulinės taikos" ilgesio da
rosi Ezopo pasaka.

Tas pats E. B. White dabartiniam 
tautų santykiavimui taiko „laisvosios 
meilės“ dėsnį: gyvena jos kurį laiką 
geruoju, atnaujina senas priesaikas 
ir — apleidžia vienas kitą, kaip pa
mato, kad tie santykiai jokios nau
dos nebeduoda. O ne visos sutinka 
lengva širdim priimti plieninį vestu
vių žiedą, kad ir purpuru dažytą.
— O, kad taip visa Europa rastųsi 

kelyje į Indiją!... J. Mšk.

mo. Tiktai vieno procento dešimta 
dalis lietuvių DP sutiko repatriuoti. 
Pagal iš pogrindinio judėjimo Lie
tuvoje gautas žinias,, per praėjusius 
dvejus metus 160.000 lietuvių depor
tuota į Rusiją; jų 4O°/o, kaip jis pa
reiškė, jau esą mirę. Tarp deportuo
tųjų buvo 82 katalikų kunigai ir trys 
vyskupai: Kaišiadorių vyskupas Teo
filius Matulionis, Telšių vyskupas 
Vincentas Borisevičius ir Telšių 
vyskupas pagalbininkas Pranas Ra
manauskas. Toliau jis pareiškė, kad 
apie 200 kunigų dabar slapstosi Lie
tuvoje, kai visas kraštas yra laiko
mas geležinėj 200.000 sovietų karei
vių, 50.000 NKVD agentų ir 9.000 
„likvidatorių“ kontrolėje.

Toliau laikraštis pateikia vieno 
ukrainiečių profesoriaus iš Varšu
vos, kurio pavardės jis prašęs

(Pabaiga 7 pusi.)

— darbo stovyklas negailestinga) 
mirčiau Išvietintiem grįžti į Rusijos 
valdomą kraštą būtų savižudybė. 
Priėjęs prie IRO laikraštis sako, kad 
ten organizacija būsianti maža ką ge
resnė už komunistų frontą, nes ji no
rinti sukurti tremtiniam tokią padėtį, 
kad grįžti jiems būtų neišvengiama. 
Laikraštis kreipia JV kongreso dė
mesį į tai, kad IRO intencijos laužo 
amerikiečių žmoniškumo ir teisingu
mo supratimą ir jos žemina visus 
amerikiečius, jei jų vardu tai yra 
daroma. -E.-

— Argi tavo jautri širdis nebežino atlei
dimo? — suima į savo delnus abi žmonos ran
kas. Ji išsilaisvina iš io. Ima mieguistą kū
diki, glaudžia prie krūtinės ir guldo į mažą 
lovelę.

— Užimk, mažyte, tau klaiku būtų girdėti 
pasaką, kurią pasakosiu tavo tėvui. O be jos 
mes nebesuprasime vienas kito.

— Prisimink, Jurgi, — ji atsidūsta ir pa
deda ranką ant jo peties. Tu svajojai apie 
sūnų. Ir kaž kodėl buvai įsitikinęs, kad jį 
pagimdysiu. Susilažinai su draugais. Paskui, 
keistas sutapimas. Ligoninėj sumaišė pavar
des ir klaidingai telefonu informavo apie sū
naus gimimą. Paskelbei draugams — lažybas 
laimėjai. Paskui paaiškėjo, kad ne sūnus. Tu 
atsiuntei gėlių, to reikalavo „geras tonas“. 
Pats nė karto manęs'neaplankei. Išradai rei
kalą skubiai į užsienį važiuoti. Pasiimti mane 
iš ligoninės taipgi pats neturėjai laiko. Kas 
man beliko daugiau, jei nepersikraustyti į at
skirą kambarį. Ir ten mūsų nesuradai, elgeisi 
taip, lyg nieko nauja nebūtų įvykę šiuose na
muose.

— Aš laukiau, kad tu pati prabiltum,.Milda.
— Ir ką gi aš tau galėjau pasakyti po visa 

to... alpau iš skausmo, grūmiausi su mirti
mi, kol nauja gyvybė išvydo dienos šviesą. 
Ach, man visai nerūpėjo: sūnus ar duktė. Bu
vau laiminga išgirdusi pirmąjį jo šauksmą į 
pasaulį. Sukepusiom iš skausmo lūpom vos 
girdimai paklausiau, ar kūdikis sveikas. Priė

.f:
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mėjų teigiamas atsakymas man už visas kan
čias užmokėjo. Ir aš dėkojau Dievui, kad esu 
tokia laiminga. Paskui laukiau tavęs. Net pa
miršau, kad tikėjais sūnaus. Po kovos gyvy
bės su mirtimi mes turėjom sveiką kūdikį. Aš 
laukiau... tu neatėjai. O vėliau iš neatsargių 
lankytojų aš visa sužinojau. Ir gėlės, kurias 
man oficialiai atsiuntei, plakė mane kasdien, 
kaip erškėtinės rykštės. 'Tu gi prisidengęs 
banko reikalais sėdėjai užsieny, negalėdamas 
pakelti gėdos dėl lažybų. Grįžęs taipgi nesi
teikei pats aplankyti, o tik telefonu pasiteira
vęs atsiuntei mašiną ir .palydovę. Parėjęs iš 
tarnybos ir radęs mane namie, pasveikinai 
senu papročiu ir oficialiai pasiteiravai apie 
sveikatą. Kas gi man daugiau beliko, jeigu 
nepasislėpti su kūdikiu kurioj nors namų ker
tėj. Tiesa, tu padidinai biudžetą šeimos rei
kalams ir atlikai kitus formalumus. Bet šis 
džentelmeniškumas nepajėgė išlaikyti kritimo 
duobėn. Anksčiau pasitikėjau taVo protu ne 
vien padėtimi, tu buvai man užuovėja visame. 
Ir štai dabar įsitikinau, kaip labai aš klydau. 
Man skaudžiai teko išgyventi šią tavo dvasios 
menkystę.

„Ką pasėjai tą ir piauk“ gali ciniškai at
sakyti kiekviena moteris, kai jai metamas 
priekaištas dėl kūdikio lyties. Bet toks atsa
kymas taikomas tik menkapročiams ar į juos 
panašiems. Tu nesidomėjai savo paties kūdi
kiu. Tai yra kažkas daugiau negu žiauru.

/

Dėliai tos aš jam atidaviau visą savo gyveni
mą, kad užpildyčiau našlaitišką dalią.

— Milda, Mildute, bet aš seniai kenčiu bū
damas savo ambicijos vergu. Aš vos neužtroš
kau šioje tyloje. Nebeiškenčiau ir šiandien 
prisiartinau prie durų, kurias tu man teisingai 
laikai uždariusi. Atverk man jas ir savo šir
dį...

— Ačiū Dievui! Po penkių mėnesių tėvas 
savo bute susiieškojo kūdikį, — taria ji ir aša
ros trykšta iš akių, nors lūpos juokiasi. Ji 
uždeda rankas vyrui ant kaklo ir klausosi 
senai girdėtos širdies plakimo. Kvapios kašto
ninių plaukų vingės kutena jo skruostą ir 
švelnus moters alsavimas liejasi į kraują.

— Brangioji... tu ir vėl esi mano, — ji 
išgirsta tylius vyro žodžius. Dabar ji išgąstin
gai pašoka, atsišlieja į sieną lyg kažkeno ran
kos pastūmėta ir nubraukdama nuo veido aša
rą sako:

— Štai suplėšytas narcizo žiedas. Jis tu
rėtų kalbėt už mane. Jo lapeliai mažos ranky
tės išblaškyti. Kiek kartų numečiau baltą gėlę 
ant tako, niekeno akis lig šiol jos neužgavo, 
ir niekeno ranka jos nepakėlė, — kalba ji lyg 
pati sau nuleidusi akis. — Kai pirmą kart me
čiau iš balkono baltos alyvos kekę ant kieto 
šaligatvio, kuriuo jis prie mūs namų artėjo, 
įspėjo jis slaptą mano mintį ir pakėlęs šakelę 
prisisegė sau prie atlapo.

— Milda, ką tu kliedi, aš nieko negaliu 
suprasti?

— Mielasai, tau atversiu savo širdį, to juk 
pats panorėjai.

— Kalbėk aiškiau
— Myliu aš daktarą, kurio šiandien lauk

dama narcizo žiedą prie paskutinių durų nu
mečiau. Ar žinai, ką tai reiškia? Mano širdį jis 
pilnai užvaldė. Jis pakėlė alyvos kekę šali
gatvy, tulpę prie lauko durų, konvalią laip
tuose, tik neteko jam pakelti narcizo žiedo 
prie paskutiniųjų durų...

_— Kaip tai įvyko! Aš nesu net pastebė
jęs to žmogaus,- kuris sugriovė mūsų gyveni
mo pamatus. ,

— Tu, Jurgi, savo rankomis juos sugriovei. 
Tada, kai atstūmei, kūdikį, kurį turėjai my
lėti, aš jam, kaip anksčiau minėjau, atsidaviau 
visa širdimi. Daktaras, kurio priežiūroj ma
žytė augo, tiek švelnaus rūpestingumo parodė 
jos atžvilgiu! Pradžioj tik dėl to jį pamilau. 
O paskui... širdy jausmai auga ir žydi kaip 
gėlės... Kartais kažkeno ranka'jas sulpėšo. 
Šiandien tai padarė maža, miela rankelė...

Ji pakelia akis į tolumą virš miesto, ir 
žvilgsnis, ilgesio nešamas, plaukia nežinia kur. 
Lūpos liūdnai šypsosi ir iš lėto dėsto žodžius: 
laikas įprasmins tai, kas šiandien įvyko. O 
dabar aš stoviu be atsakymo.
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RAŠO J. CICĖNAS P. Cvirkai mirus
Jei molto ieškotum, būtų gana 

sunkus dalykas. Čia tiktų, sakysi
me, L. Giros senas prisipažinimas 
(ar nujautimas):

Ale slegia ale žudo
Laisvą įkvėpimą
Vergo darbas, vergo sku. — 
Net daina užkimo...
Gūdi baimė dėl rytojaus 
Jauną širdį varsto, — . 
Nuolatinė, begalinė 
Baimė ligi karsto...
Čia ne pro šalį ir T. Tilvyčio bai

minimasis:
Kas liks iš tų miežių, atskyrus 

pelus? — 
Ir sėkla netikus, ir skystas alus...

Tiktų čia ir B. Sruogos „Apyauš
rio Dalios“ posmas: 
... turės ateit diena, 
Kada ir tu, ir 'santvarka tava 
Bus praeities slogutis. Sapnas.

Blūdas!
Ir tavo vardą gąsdinti vaikam 
Neklaužadom kaip slibiną minės.

Be visų tiksliausia, rasit, bus 
vysk. M. Valančiaus patarlė:

„Sunku juoktis, kada skauda“.
LTSR rašytojų vadas Petras 

Cvirka jau Vilniaus Rasų kapinėse. 
Iki gegužės 2 d. jis buvo vienas iš 
pavojingųjų mūsų priešų, šiandie — 
įspėjanti ir tragiška klaida, kurią 
mirtis, pilnai neišaiškintą, nutrau
kė. Šiandie visą dalyką jau galime 
svarstyti šaltėliau ir gilėliau.

Būkime objektivūs, ypač seikė
dami visuomeninius reiškinius, at
seit, ir literatūrą, ir literatūros dar
buotojus, Klasišką pavyzdį, kaip 
negalima vertinti reiškiniai ir žmo
nės, matome „Žiburių“ Nr. 80. Ten 
visų pirma i „veikliųjų raudonųjų 
vienminčių“ tarpą, šalia S. Neries, 
L. Giros, P. Cvirkos, S. Žuko, 
įtraukta ir Butkų Juzė, miręs 1047

generatą (pvz., Tilžės „Balsas“, Le
ningrado „Priekalas“ ir kt.). P. Cvir
kos „Žemė Maitintoja" ir „Meisteris 
ir jo sūnus“, netgi autoriui esant 
aukščiausioj taryboj, nebuvo per
šama kaip atitinką „generalinę par
tijos liniją“. „Gosizdato" rusų kalba 
išleista „Žemė Maitintoja“ buvo su 
vėlyvesniais P. Cvirkos prierašais 
ir kitokia „korektūra“.

Kai kas, peikdamas P. Cvirkos 
komunistinę veiklą, stengiasi nieku 
paversti ir visą jo kūrybą. Anksty
vesnioji P. Cvirkos, kaip ir jo san- 
draugių kūryba, išliks mūsų litera
tūros istorijoje, ar tai kam patinka 
ar nepatinka. Tokia gyvenimo logi
ka. Tatai turime žinoti ir su tuo su
tikti. Tačiau tiesa, kad visa, kas li
teratūriškai vertinga, P. Cvirka su
kūrė „prieš sueidamas į sąlytį su 
LKP (b)“. P. Cvirka kaip kūrėjas 
yra miręs, bet tik nuo bazių įsteigi
mo dienos. Tąsią pat ir su S. Neri
mi, kuri įėjusi į „Lenino kelią“, ne
beteko kūrybinės galios, nes nebepa
jėgė atskirti gyvenimo tikrovės nuo 
komunistinės teorijos. Arba vėl L. 
Gira. Ar jo ankstyvesnioji kūryba 
komunistinė? Anaiptol.

Iš viso į kaltinamąjį aktą tegali 
būti įtraukta ta L. Giros, S. Neries 
ir P. Cvirkos kūryba, kuri pradėta 
po nelemtojo Ribbentropo — Molo
tovo sutarties 1939 m. rugpjūčio 23 
d. Tai didelio lūžio data ne vien 
mūsų šių trijų kūrėjų gyvenime, bet 
iš viso pasaulio istorijoje. Aš čia ir 
nemanau (ir neturiu intencijos) tei
sinti komunizmui tarnaujančiųjų in
telektualų žygius ir darbus, bet ir 
nesutinku su tųjų nuomone, kurie 
tvirtina, kad šie „3 tankistai“ iš 
viso absoliutūs nuliai mūsų litera

tūrai. Visa tragedijos esmė glūdi 
tame, kad jie persiskyrė su tauta. 
Jie išdavė tautą ir literatūrą. Jie 
savo valios menkystoje prarado kū
rybinę pusiausvyrą ir užuot kovoję 
dėl tautos interesų, pasirinko besą
lyginį kapituliavimą prieš smurtą.

Rūsti tai pamoka ateičiai, ir pa
sidarykime teisingas išvadas. Klysti 
yra žmogiška, bet ir žmogiška pa
kilti iš suklydimo. Reta kas tyras 
kaip krištolas, pas daugumą pasi
taiko šešėlių. Juk vysk. Valančius iš 
kart buvo pritaręs „graždankai“, ta
čiau vėliau susigaudę klydęs ir pats 
pirmas griebėsi laisvos knygos orga
nizavimo užsieniuose. Vaižgantas 19 
amž. pabaigoje, atsikirsdamas social
demokratams, kurie reikalavo Lie
tuvos „neprigulmystės“, parašė, kad 
visa iki kaulų konservatyvioji Lie
tuva pripažįsta Rusijos ciesorių kaip 
vienatinį valdovą. Tačiau tai nė 
kiek netemdo Vaižganto asmens: jis 
Didžiojo Vilniaus Seimo nutarimų 
vykdyme pasireiškė kaip reta kas 
kitas. Galima ir daugiau pavyzdžių 
rasti, tačiau visi jie rodo nuolatinį 
žmogaus ieškojimą, kūrybinį nerimą, 
veržimąsi į tiesą. Visai kiti dalykai 
su komunizmo gangrena, kuri ban
dė ir tebebaudo plisti mūsų tautos 
organizme. Komunizmas visų pir
ma susiranda menkus charakterius, 
bet su Šiokiu tokiu vardu visuome
nėje. L. Gira ir P. Cvirka — išper
kami žmonės, pažiūrų mainykauto- 
jąi. Siek tiek „paslaptingiau“ su 
ateitininkės S. Neries lūžimo prie
žastimi. Bet S. Neries pavyzdys yra 
įspėjimas, kad niekada šio ar ano 
žmogaus ankstyvesnioji partinė pri
klausomybė negalima sieti su greitų 
paklusimu komunizmui. Juk anar-

chistas K. Boruta atsispyrė prieš vi
sas TSRS pasiuntinybės pagundas. 
Kitas pavyzdys: K. Binkis (futū-
ristas, „vėjavaikis") atlaikė spaudi
mą, o S. Čiurlionienė („Aušros sūnų“ 
autorė ir skautų vyriausioji) — kul- 
verstom į komunizmą, po to į „ren- 
telnizmą“ ir vėl — „paleckizmą“.

Ir rudasis ir raudonasis fašizmai 
— abu labu tokie, bet jų sugebė
jimas ir priemonės žmogui demora
lizuoti kitoniškos. Rudžiai nesusi- 
rado mūsų rašytojuose talkininkų. 
Kai komunizmo slogutis praeis ir 
Lietuva atsistatys,' literatūros istori-t 
kas tars savo galutinį žodį dėl mū
sų intelektualų būties ir likimo abie
jų fašizmų sąvalkose. Tačiau šian
die jau viena yra aišku: — komu
nizmas yra nepasiekiamas charakte
rių laužymo meisteris. Demokrati
joje kūrėjas yra visuomenės sąžinė, 
o komunizme (taip pat ir kiekviena
me totalitariniame režime) — par
tijos ir vyriausybės agentas. Vaka
ruose į kūrėją žvelgiama kaip į 
viešąją opiniją, o Rytuose — kaip į 
valstybinio saugumo įrankį. Anapus 
geležinės uždangos kūrėjai yra visų 
pirma nužmoginami, išvelkami iš 
moralinių skrupulų, padaromi maz
gotėmis, kurios valo partijos ir vy
riausybės viršininkų batus. x

Tremtyje daugis yra linkę tikėti, 
kad su P. Cvirkos mirtimi baigsis 
Tėvynėje rašytojų nužmoginimas ar 
bent padėtis šiek tiek palengvės. Tai 
baisi iliuzija. Aišku, LKP (b) tokio 
ištikimo tarno, kaip P. Cvirka, ne
beturės. P. Cvirka gabus stilistas, 
bet gabus ir policininkas. Jam rū
pėjo partinė karjera ir nesveikos 
ambicijos pasotinimas, jis LKP(b) 
pareigas atlikdavo stachanovietiškai, 
jis prie partijos instrukcijų dvasios 
pridėdavo savo privačius sugebėji
mus. Šiuo atveju P. Cvirkai lygaus

(Nukelta i 6 pusi.)

Koncertuoja smuiko 
virtuozas Hubert Aumere

S. m. birželio 30 ir liepos 1 d. 
garsusis smuiko virtuozas estas Hu
bert AUMERE duos Dillingeno 
Miesto Teatro salėje porą koncertų 
Jų pradžia 20 vai. "

tl, būtent:

m. balandį. Kitas laikraštis ir „din
gusį" K. Jakubėną įdėjo ton pačion 
krūvon. Įdomu, jei jau būt buvę J. 
Paukštelis (važinėjo į „broliškąsias“ 
TSRS respublikas Lietuvai atsto
vauti), A. Miškinis (jau 1940 metais 
LTSR himno konkursantas), J. Gru
šas,Vienuolis-Žukauskas ar kuris 
kitas Tėvynėje pasilikęs intelektua
las, — ar „Žiburiai“ ir juos įtrauktų 
į P. Cvirkos „raudonuosius vienmin
čius“?

Arba vėl: P. Cvirka „dar anksti 
Jaunystėj užsikrėtė „svieto lyginto
jų" bacilomis. Jo raštuose visada 
kyšojo komunistinės idėjos“. Termi
nas „svieto lygintojas" yra senas, bet 
Jis niekada nebuvo taikomas komu
nistams. Be kita ko, G. Landsber
gio — Žemkalnio „Blindą, svieto ly
gintoją“ palyginkime.

Yra nesugriaunama tiesa, kad iki 
1935 ^m. VKP(b) i Cvirką žiūrėjo 
lyg į „darbo klasės išdaviką ir de-

Naujos knygos ir leidiniai
Henrikas Nagys, LAPKRIČIO 

NAKTYS. Lyrika. Išleido Povilas 
Abelkis Freiburge. Medžio rėžiniais 
iliustravo Telesforas Valius. Atspau
sta 3000 egz. Freiburge 1947 m. Pop- 
peno ir Ortmanno spaustuvėje. Kai
na 7,- RM.

Sioje Henriko — 1946 metų mūsų 
tremties literatūros laureato poezi
jos knygoje atspausdinti dveji jo pir
mieji pilni poezijos rinkiniai: „Lap
kričio naktys ir „Išsvajotosios lygu
mos“. Naujojo leidinio pavadinimas 
paliktas toks pat, kokį turi ir vienas 
čia telpančių rinkinių. Sis visas poe
zijos rinkinys apima 112 psl. ir sa
vyje talpina 78 poezijos kūrinius: 
„Lapkričio naktys“ turi 53 eilėraš
čius, o „Išsvajotosios lygumos“ — 25. 
Tai tremtinių visuomenės daliai, ku-

ri domisi poezija, Henrikas Nagys 
kaipo poetas yra jau pažįstamas iš 
praeitais metais jo pasirodžiusio poe
zijos leidinio, kurį recenzentai gana 
gerai įvertino. Tad be baimės nusi
vilti kiekvienas skaitytojas ima J 
rankas ir šį jo naujai pasirodžiusį 
poezijos rinkinį.

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

30. Kaip patartina rašyti: mora
liškas, aktyviškas, pasyviškas, aktin
gas, pasingas ar aktyvus, pasyvus?

Savo laiku apie tai jau daug kartu 
buvo rašyta, ir Gimtojoj Kalboje 
porminėmis lytimis buvo laikoma: 
moralus, libaralus, aktyvus, pasyvus, 
pozityvus ir kt. Taip mūsų nuomone 
reikia ir toliau daryti, nes tai labai 
gerai sutinka su mūsų kalbos varto-

drinėmis, svetimybėmis; pvz. šalia 
aktyvas, pasyvas, objektyvas, mora
las, liberalas mes galime be jokios 
sunkenybės sakyti ir aktyvus, pasy
vus, moralus, liberalus ir kt. Čia mes 
elgiamės visai panašiai, kaip ir saky
dami pavydus šalia pavydas, sanda
rus šalia sandaras ar sandara ir 1.1. 
Iš šios rūšies būdvardžių toliau jau 
lengvai galime susidaryti visą eilę

AIDAI. Red. leidėjas — Jonas Sa- 
kevlčius. Redaktorius — Kazys Bra- 
dūnas. Redacijos adresas: Muenchen 
27, Lamontstr. 21, administracijos — 
Augsburg, Hochfeld, DP Baltic Camp. 
Atskiro numerio kaina 6,- RM.

Po ilgesnės pertraukos persiorga
nizavę ir atsinaujinę Aidai vėl pasi
rodė. Eina kas mėnesį. Štai turime 
jau antrą š. m. gegužės mėnesio 96 
psl. numerį. Jame rašo J. Girnius, 
J. Aistis, A. Vaičiulaitis, A. Maceina, 
M. Alseikaitė-Gimbutienė, L. Dovy
dėnas, St. Barzdukas, Z. Ivinskis ir 
kiti. Iliustracijos tilpo šių dailinin
kų: V. K. Jonyno, J. Bagdono, V. Ši- 
mankevičiaus, V. Rato ir E. Kra
sausko. Numeris • turiningas ir įdo
mus. Pabaigoje randame literatūros 
ir meno naujienas, žinių iš akademi
nio gyvenimo ir šiaip naujienų.

Dipl. Inž. K. Krulikas, AKMENS 
ANGLYS — BELGIJOS AUKSAS. 
(Tarptautinės DP delegacijos infor
macinė kelionė į Belgiją 1947. I. 19 
— 1947.1.26.) Išleido „Venta“ Wuerz- 
burge 1947 m. Tiražas 2500 egz., kai
na 2,50 RM.

Iš šios 48 psl. knygutės patiriame 
-apie akmens anglių susidarymą, ra
dimosi vietas, technologinę ir chemi
nę jų sudėtį bei rūšis. Toliau apie 
antracitą, koksą ir briketą. Duoda
ma šiek tiek ir Belgijos geografinių 
duomenų. Didesnę knygutės dalį uži
ma tarptautinės DP delegacijos Bel
gijoje patirties apie darbo bei pra
gyvenimo sąlygų anglių pramonėje 
aprašymas, esančias darbo kategori
jas ir darbo sutartis, kurias svarbu 
žinoti norintiems ten įsikurti.

Asso. prof. Dr. J. Balys, LITAUI- 
SČHE HOCHZEITSBRAUCHE — 
(Lietuvių vestuvių papročiai) Ham
burg, 1946 m. Atspausdintas iš Con
tributions of Baltic University Nr. 9, 
78 psl.

Tai išsami lietuvių vestuvinių pa
pročių Studija vokiečių kalboje. Lei
dinys suskirstytas į tris skyrius: I 
Įvadas, kuriame aprašomas vestuvių 
laikas, veikiantieji asmens bei išryš
kinami svarbesnieji vedybų eigos 
momentai; II. Svarbiausieji epizodai 
ir jų. eiga. Sis skyrius gana platus ir 
išsamus. Jame apžvelgiami visi ve
dybų papročiai, pradedant piršlybo
mis ir baigiant vestuvių pabaiga. 
Apibūdinamos ir vestuvinės dainos; 
III-me skyriuje aptariami atskiri bū
dingesni vestuvinių papročių ele
mentai, kaip vestuvinės ceremonijos, 
būtinų daiktų bei prietarų prasmė 
apeigose. Baigiamosiose išvadose iš
skiria dar kai kuriuos ryškesnius pa-

I dalis
P. Tschaikowsky

Smuiko koncertas D-Dur
Allegro moderato 
Cansonetta 
Allegro vivace

- II d a 1 i s 
Saint-Saens 

Introduktion et Rondo 
Cappricioso

E. Oja
Senovinis estų romansas 

Tartini-Kreissler
Variacijos Corelli tema 

De Sarasate
Čigonų Romansai.

Fortepijonu palydi Muencbeno 
Muzikos Akademijos Prof. Kurt Ar
nold.

Hubert Aumere, dabartinis Muen- 
cheno Valstybinės Operos pirmasis 
koncertmeisteris ir Berlyno Filhar
monijos solistas, gimė Estijoje smuik- 
dirbio meisterio šeimoje. Būdamas 
vos 9 metų amžiaus nuostabių ga
bumų vaikas (Wunderkind), davė 
pirmąjį savo didžiulį koncertą. Bai
gęs Aukštąją Muzikos Mokyklą Re- 
valyje (Taline), išsitobulinimą įga
vo pas garsų smuiko mokytoją Kari 
Fleisch, Londone. 1932 ir 1935 m. 
tarptautiniuose konkursuose Vienoje 
ir Varšuvoje laimėjo pirmąsias do
vanas.

Vokięčių ir amerikiečių kritikų 
dabar jis vertinamas kaip geriau
sias gilaus ir virtuozinio smuiko me
no interpretatorius.

pročius pagal jų senumą bei kilmę, 
duoda cituotų vestuvių dainų tekstą 
lietuvių kalba, nurodo literatūros ir 
šaltinių sąrašą ir pateikia santrauką 
anglų kalboje. Stp. Pl-nas

sena. Mūsų kalboje, priešingai lat
vių kalbai, labai gyva yra būdvar
dinė priesaga -us: ja mes žymime 
tam tikrą palinkimą į ką nors arba 
sugebėjimą kam nors, pvz. gvaldus 
„kuris lengvai gvaldomas“ (gvaldūs 
riešutai), kabus „kuris lengvai prisi
kabina arba gerai kabina, prikimba“, 
kalbus, „kuris nuolat kalba, šnekus“, 
landus „kuris visur lenda, kiša savo 
nosį“, prašus „kuris vis ko nors pra
šo, moka prašyti“, valgus „kuris ge
rai pavalgo, daug suvalgo“ ir 1.1. Ši
tas polinkis yra toks galingas, kad 
daug kur dabar yra tokios rūšies 
būdvardžių vartojame ir šalia daik- 

' tavardžių, pvz. darbas: darbus „darb
štus“, godas „godumas“: godus „hab- 
sūchtig“, kvapas: kvapus, lankas: 
lankus „biegsam, geschmeidig“, ska
la: skalus (pvz. medis), taip pat drau
gas: draugus „kuris tuoj su kitais su
sidraugauja“, kalnas: kalnus (pvz, 
kalni vieta, jis kalniau gyvena), kū
nas: apkūnas „beleibt, wohlgenahrt, 
teist“, mokslas: mokslus „lemfahig“ 
(pvz. mokslus vaikas) ir kt. Visiškai 
panašiai mes galime elgtis ir su ben-

tolimesnių vedinių, pvz. moraliai, 
moralumas, moralybė, moralinis (plg. 
saldus: saldinis obuolys) ir kt. Čia 
priesaga -iškas nieko naujo daugiau 
nepasako ir tėra tik grynas balastas, 
trukdąs daugiau iš pagrininių žodžių 
pasidaryti tolimesnių vedinių. Pvz. iš 
individualus galime lengvai pasida
ryti individualybė, individualumas, 
individualinis plg. totaliniuose 
kraštuose yra žlugdoma žmogaus in
dividualybė; individuali
nės žmogaus būdo ypatybės gali 
darniai pasireikšti ir bendruomeni
niame gyvenime; solidariai drauge 
sugyvendami galime būti visados 
naudingesni vieni kitiems, negu prieš 
vienas kitą kariaudami, ir 1.1. Iš in- 
dividuališkas negalėsime pasidaryti 
individuališkybė, individuališkinis ir 
Lt. Taigi vien kalbos ekonomijos, 
sklandumo ir tikslingumo sumeti
mais, turime vartoti šias svetimybes 
be priesagos -iškas, kur ji visai ne
reikalinga, būtent: aktyvus, pasyvus, 
pozityvus, objektyvus, subjektyvus, 
liberalus, moralus, konkretus, ab
straktus, solidarus ir kt.

Koncertas Dilingeno pilies kieme
Daugelis Vokietijos miestų turi iš 

seno įsigyvenusią tradiciją ruošti va
saros metu koncertus po atviru dan
gum. Tai praktikuodavo ir Dillinge
no miesto burmistras. Šiai gražiai 
tradicijai atgaivinti jis š. m. birželio 
21 d. 21 vai. suruošė pilies kieme sty
ginės muzikos koncertą, kuriame vo
kiškoji Dillingeno visuomenė gausiai 
dalyvavo. Nemaža ir lietuvių ati
džiai klausėsi šio koncerto.

Sis koncertas ypač atžymėtinas 
todėl, kad jo programą beveik ištisai 
išpildė mums visiems žinomieji lie
tuviai instrumentalistai: Iz. Vasiliū
nas, M. Saulius, Pr. Matiukas ir St. 
Gabrijolas. Vokiškoje Dillingeno vi
suomenėje jie kaip muzikai yra-auk
štai vertinami, todėl nenuostabu, kad 
vietos burmistras gražiosios tradici
jos atnaujimo proga kvietėsi kaip tik 
juos išpildyti programai. Be jų pro
gramos išpildyme dalyvavo tik viena

vokietė vokaliste Anne-Marie Bach- 
Hascher ir pianistė Horta .Wieser, 
kurios savistovių programos numerių 
neturėjo, o tik dalyvavo įsijungusios 
lietuvių styginio kvarteto rėmuose.

Koncerto programa buvo sekanti: 
1) Joseph Haydn — Quartett G-Dur 
Op. 54 Nr. 1: Allegro con brio, Alle
gretto, Menuetto-Allegretto, Finale- 
Presto; 2) Georg Friedrich Handel 
— arija „Meine Seele hort im Sehen" 
šią ariją dainavo A. M. Bach-Ha- 
scher, mezzo sopranas); 3) Dietrich 
Buxtehude — Sonate D-Dur Op. 2 
Nr. 2: Adagio-Allegro-Largo, Arietta, 
Largo-Vivace; ir 4) Wolfgang Ama
deus Mozart — serenada „Eine klelne 
Nachtmusik“. Labai gaila, kad pra
sidėjęs lietus styg. kvartetui teleido 
išpildyti šios nuotaikingos serenados 
tik pirmąją dalį Allegro, o Romanze- 
Andante, Menueto-Allegretto ir Ron
do-Allegro paliko neišpildytos.

Muzikoje nusimaną vokiečiai lai
ko šį koncertą buvusi aukšto lygio 
ir norėtų to paties sąstato muzikinių 
programų Išgirsti ir daugiau. Gir
dėti, jog po dviejų savaičių panašus 
koncertas vėl būsiąs suruoštas.

Taip ir norėtųsi dillingiškei mū
siškei visuomenei šia proga priminti, 
kad pasistengtų prigesyti savyje pa
vydo liepsnelę tais atvejais, kai mū
sų aukštesnieji veiksniai kartais 
menka dovana nori atsidėkoti už lie
tuvių vardą keliantį darbą svetimų
jų akyse tiems asmenims, kurie visa 
galva savo pasiruošimu ar sugebėji
mais yra išsiskyrę iš pilkosios trem
tinių masės. Susirinkime be pagrin
do reiškimas nepasitenkinimo, kaip 
tai nesenai atsitiko, išryškina'tik kai 
kurių asmenų siauražiūriškumą ir 
egoistinius polinkius. Nereikėtų pa
vydėti bent to, kas tau nepriklauso.

WP>

5



9 pusk Nr. 26 (86) Mdsq Kelias 1947. VI. 29.

P. Cvirkai mirus
(Pradžia 5 pusi.

Tėvynėje -ėra. Bet tai dar nereiš
kia, kad iki šiol jo užimamas postas 
pasiliks tuščias. Nurimti ir atsidusti 
nėra čia ko. Mūsų intelektualų prie
vartavimas tegali baigtis su Lietuvos 
laisvės atgavimu.

Trys mirtys, o viena prasmė, — 
šitaip galima ir privalu užskleisti 
mūMi literatūros puslapi, kuris 
pradėtas ne tautai diktuojant, bet 
įsibrovėliams inspiruojant. Galime 
pasiguosti, kad cvirkų turi kiekvie
na komunizmo ištikta šalis, Rytų ir 
Vidurio Europos tautų literatūra ser
ga, ir . visur yra nerių — „nakties 
plaštakių“, ir visur yra girų kurie, 
kaip ir mūsiškis Liudas, per akimirką 
sugriauna ir apspiaudo visa, ką per 
ilgą gyvenimą statė ir puoselėjo. Su 
šiais trimis, galima šaltyti, išmirė 
literatūrinė brigada, kuri tautos ne
priklausomybės ir laisvės duobka
sius susitiko atviru glėbiu ir giedojo 
jų šlovei o dailiąja literatūra sten
gėsi užmaskuoti tautai daromą ne
tiesą ir smurtą.

Kai kas yra linkęs į P. Cvirkos, 
B. Neries ir L. Giros kompaniją 
Įtraukti ir daugiau pavardžių. Ir A. 

. Venclova, ir J. Marcinkevičius, ir T. 
Tilvytis ir kt. irgi „gėlės“, bet jau iš 
kitos puokštės, kuri dar tebęskina- 
ma. Baisu, šlon puokštėn gali įeiti 
Vienuolis — Žukauskas, Vincas 
Mykolaitis ir kt., kurie šiuo metu 
gyvena Tėvynėje.

Visi mūsų „trys didieji“ paslap
tingomis aplinkybėmis susirišo su 
komunizmu ir tolygiai paslaptingo-

Naujasis JAV mosiąs
(Pradžia 1 pusi.)

„Tokia diktatoriška vyriausybė, ra
šo Lippmann, pastatyta Vengrijoje, 
anksčiau tad padaryta Bulgarijoje, 
Rumunijoje. Jų tikslai ir atitinka
ma priedanga surasta Lenkijoje. 
Kritiška padėtis Cekoslavakijoje. To 
paties siekiama Austrijoje“. Toji 
kariuomenė nebus atitraukta iki ga
lop sunaikins užimtuose kraštuose 
esamą opoziciją. Maskva, kalbėdama 
apie demokratiją, siekia pasaulio dik
tatūros, „neapkęsdama“ diktatūros 

) visur — įgyvendina visuotinę tiro
niją, kurios uždavinys — sunaikinti 
galinčius ne vien vyriausybę suda
ryti, bet demokratiniu būdu ją pa
remti. Kovotojai prieš fašizmą tam
pa didžiausiais rėmėjais tos santvar
kos, nes ji įgalina įgyvendinti užsi
motus tikslus.

Planas Europai atkurti. Šiandie
nykštis JAV vyravimas ūkiškame 
pasaulyje neginčytinas. „Nuoma ir 
paskola“ tą galybę įrodė. Bet ji ne
gali tverti, jei politiniame pasaulyje 
siaučia netikrumas. Galima gaminti 
tik turint rinkas. Galima prekiauti, 
kai pasaulyje viešpatauja tikrumas 
ir taika. To tikrumo negali būti pa
saulyje, kol vyks kova dėl politinio 
pirmavimo. Europoje pirmiausia rei
kia sukurti politinę vienetą, turėti 
reikalą su aiškiu veiksniu. Euro
poje? To žemyno tik vardas nūnai yra 
likęs. Vakarų Europa suskilusi, vidaus 
tvarka suaižyjusi. Bet kuriam atve
jui tad turi būti įgyvendinta demo
kratija, pašalinta suirutė, netvarka. 
Amerika apsivalė nuo veiksnių, skal
dančių iš vidaus. Tas pats turi būti 
padaryta ir Europoje. Pirmieji ban
dymai Prancūzijoje ir Italijoje 
pyksta labai sunkiai. Ten ypač ryš
kus politinis ir socialinis netikrumas. 
Kai kurie Skandinavijos kraštai, 
nuogąstaudami dėl ateities, dešinią
ja koja remiasi demokratija, kairioji 
jau įtraukta maskviškei) mašinon. 
Šveicarijos padėti^ panaši į Švedijos. 
Belgijos, Olandijos būklė pareina 
nuo didžiųjų galybių nuotaikų, nors 
jos yra imperijų metropolijomis. Fa
šistinėmis atoraugomis apsikrėtęs 
Pirenėjų pusiasalis bene tikriausias 
demokratiniam pasauliui. Štai ko
dėl Franco ir Salazar liko nepaliesti 
garsių JTO nutarimų. Rytinė Euro
pa atsidūrė geležinėse replėse. Ar 
ten matyti europinio gyvenimo 
apraiškų? JAV kalba apie paramą 
ir tenykštiems kraštams, bet su są
lyga. Toji sąlyga bus atmesta, kaip 
atsikirsta JAV notoms dėl Maskvos 
kišimosi į Vengrijos „vidaus reika
lus“. Gen. Marshallio paskelbtu pla
nu Europai atstatyti norima išlaikyti 
ir sutelkti tas jėgas, kurios dar nepa- 
glemžtos.

Ar šiuo planu siekiama sukurti ; 
pastovi organizacija? Filmos vaizdais ; 
praeityje plaukia sudarymas Europos 
sąjungos. Viduramžiais polėkis seka

kitą. Kuri išvada? Jie visi sudūžta, 
susidūrę su politine tikrove.

Šiuo planu siekiama dviejų tikslų. 
Pirmuoju atveju sutelkti vakari
nius kraštus. Antruoju pažaboti So
vietus ir taikiu būdu išstumti jų ka
riuomenę, atkurti pilnutinę Europą. 
Pastarajam bandymui nepavykus, te
liks pasiruošimas įvairiems galimu
mams, kurie atskleistų atkurti su
naikintą Ir suyžusi kultūros centrą..

Trumano doktrina. Prez. H. Tru
man neseniai pagerbdamas 35 divi
zijos kritusius vyrus tarė: „Mūsų 
pareiga visom žemės rutulio tautoms 
atnešti nuolatinę taiką. Kiekviena 
tauta turi teisę be baimės ir užpuo
limo pavojaus pasirinkti tam valdy- 
mosi formą... Mes galime savo už
davinius įgyvendinti tik būdami 
tvirti“.

Pastaruoju sakiniu Trumanas įti
kina, Kad JTO jau palūžo. Nuolati
niai nesutarimai su raudonuoju pa
sauliu, nelaimingasis veto, sovietų 
nedalyvavimas Bretons Wood’s UN
ESCO, JTO ūkinėse organizacijose, 
IRO ir t. t. pavertė ja niekučiu. JTO 

i be kariuomenės, be pajėgos priversti 
galybes nusiginkluoti. Jos vieton 
stoja JAV. Trumanas skelbia pasau
liui seniai žinomą faktą apie esančią 
kai kur tironiją, kurios bangos ska
lauja vis plačiau. Bet toji tironija 
įsigali paramos ir pažadų dėka, ku
riuos anglosaksai patikino karo me
tu. Nelemta istorija vėb-pasikartojo. 
1915. V. 18 d. santarvininkai Rusijai 
pažada Dardanelus. Sykes Picot su
tartimi 1916. JT. 16. užleidžia žymias 
Turkijos sritis prie Juodosios jūros. 
Šio karo metu sovietams padaryta 
žymiai daugiau nuolaidų, Užleidi
mas didelių plotų, suteikimas teisių 
Sovietams leidžia įsikalbėti „pasaulį 
išgelbėjus“ iš fašizmo.

Karo metu duotiems pažadamas 
turi būti padarytas galas. Tat daryti 
palengvina sovietų netęsėjimas dau
gelio sutarčių. Karo metu sudarytos 
sutartys virsta pasenusiu arsenalu, 
kurio net laužui negalima panaudoti. 
Naujos sutartys turi būti sudarytos. 
Bet jų kratosi Maskva, jausdama 
būsianti pažabota. Tuo atveju lieka 
jėgos svoris. JAV kalba ūkinės, o 
ypač ginklo jėgos argumentais. Nauji 
arsenalai atsiranda, bet ne sutarčių, 
o sprogmenų. Toji jėga ir lems nau
jai pasaulio sandorai sukurti.

Prez.. Trumanas, kalbėdamas apie 
pasaulyje esančią tironiją, tuo tar
pu nekviečia stoti kryžiaus karan. 
Pirmiausia reikia viduje sutvirtėti, 
vakarinę Europą sukurti. Kalbos ,su 
Maskva nenutraukiamos, bet jai nu
rodomas laikysenos būdas. Jos veržia 
apkarpyta, bet ne sustabdyta. Jai 
sustabdytr reikalingi kiti būdai, ku
rie išryškės netolimoje ateityje. Pa
galba Graikijai, Turkijai ir najasis 
planas Europai paremti yra tik gera 
pradžia, nes savyje slepianti įvai
riausios tikimybės.

ILGIMĖS SAVO ŠVENTOVIŲ
Atkalnyje, supamas aukštų liepų, 

ramiai tūno Krivių būstas — šven
tovė. Ji sukurta .gamtos, paprasta 
didinga, kūdikišku menu išpuošta, 
kukli, meniška. Medžiai lygūs kal
nams tankūs lapuoti krūmai supa ją. 
Jos salės medinės, prieangiai drobe 
iškloti, kur sėdi galingasis ir gar
bingasis krivė.

Lankos vidury renkas vyrai ir se
niai, kol dar rytas neužleido vietos 
pietums. Visi šventiškai pasirengę, .Plaukai jo blizga aukso dulkėmis pa
laukia iškilmingoje tyloje sustoję pa
vėsiu apgaubto kalnelio šventame 
šešėlyje, kur tarp šimtamečių liepų, 
paskendusi žalumynuose, tūno šven
tovė, žalia, stebuklinga vieta, kur 
krivė atšventė šventes.

Po didelių medžių šakomis, ant 
dailinto akmens suolų, susėda visi 
seniai tylios prieblandos gaubiami. 
Prasiveržią šviesūs spinduliai suku
ria didingus paveikslus.

Štai, kanklių garsų lydimas Įžen
gia dievų patikėtinis i susirinkusiųjų 
tarpą. Seniai sukyla nuo dailinto 
akmens suolą ir giliai nusilenkia kri- 
vei. Jo rūbas baltas kaip sniegas, 
per strėnas apjuostas auksiniu diržu.

dengti. Pleškanti ugnis praryja at
neštą auką ir pripildo orą saldžių 
kvapų nuo dievų aukuro. Jaunuoliai 
patarnauja, nešdami nuo aukuro in
dus ir tada nuošaliai sustoja, rankas 
susidėję.

mis aplinkybėmis atsirišo nuo ryšių 
su gyvaisiais. Kas jų fizinės mirties 
priežastis — iki šiol neaišku, viena 
galima teigti su visa atsakomybe:

— rezistencinio sąjūdžio jie se
niai buvo pasmerkti mirti!

L. Gira prieš mirtį šaukėsi kuni
go, bet ir ans neišrišo jo didžiosios 
— tautos išdavimo y- nuodėmės. Ir 
niekas nebeišriš. Tėvynės kentėji
mams ribų dar nesimatyti. Dar daug 
bus Tėvynės išdavimo ir jai atna
šaujamo didvyriškumo, pavyzdžių. 
Negalima sakyti, kad P. Cvirkos ir 
jo draugų lūžimas buvo jų asmeniš
kas reikalas, deja, tai visos tautos 
skaudulys. Tai dingę gabumai, blo
gesni už anuos šv. rašte paminėtus 
talerius, kurie per neapdairumą bu

vo po žeme pakasti, mat, šie iš tau
tos išsiplėšę nuėjo į įsibrovėlio ran
kas. Jie, kūrybinį kraitį beveždami, 
supainiojo adresą. Tautos pašaukti 
nuvažiavo ne į tėvelio, bet į komu
nizmo dvarą, o komunizmas yra bet- 
kokios žmogiškos kūrybos mirties 
pradas. Jie kaip raupsais susirgę 
savo veiksmais piktino „mažuosius“.

Mums, tremtiniams, šios mirtys 
yra paraginimas ir toliau budėti už
siimtame poste ir ištverti. Vydūnas 
yra parašęs: „Laikosi ramūs ir tvirti 
tik tie, kurie žiūri į didžiuosius da
barties vyksmus, kaip į kūrybos 
prasmės ryškinimą. Tie lieka tiesūs, 
kurie didvyriškai eina savo parei
gas, gindami savo tautos gyvybę ir 
savo kraštą“.

Vidaus politikoje ši doktrina at
liks taipgi savą vaidmenį. Po pasau
linės 1932 m. krizės respublikonai 
rinkimus prakišo. Prez. Rooseveltas 
atėjo su New Deal, kuris dažytas 
raudona spalva. Užsienių politikoje 
prez. Trumanas tą spalvą negailes
tingai nuskuta. Pasėkoje susikuria 
neokomunistinė ir E. Roosevelt par
tijos. Vidaus politikoje šis dvigubas 
žaismas gali turėti Įtakos l 1948 m. 
prezidento rinkimus. Tie rinkimai 
nustos aštrumo, kuriuo pasižymėjo 
praeityje, nes dvi rinkiminės apara
tūros — partijos daug kur verčiamos 
sutarti.

Demokratiškam pasauliui Išgel
bėti kaštuos apie 40 mrd. dolerių, t. 
y., 10% antrojo kontinentinio karo 
metu JAV padarytų išlaidų. Si mil
žiniška suma pavertė niekais res
publikonų planą sumažinti mo
kesčius. Prez. Trumano doktrina, 
liečianti sunaikinti raudonąją bacilą, 
yra išlaidi gražuolė. Toji doktrina 
pasiteisins, jei pavyks išgelbėti nuo 
visiško žuvimo tik dalies nustojus.

Negalim būti tikri, kad savo meto 
istorija nepratars- buvus didžiulės 
katastrofos pabaigoje ir dar didesnės 
pradžioje.

O. Galvanauskas

Elenos Rukšielienės koncertas
S. m. birželio 16 d. Dillingeno 

Kolping salėje įvykęs Elenos Rūk- 
štellenės — Valušytės dainų ir arijų 
koncertas buvo staigmena gausiai 
susirinkusiems klausytojams.

Jau pirmasis dalykas, Hendelio 
rečitatyvas ir arija iš. operos „Ri
naldo“ leido tatai pajusti. Nors ne
mažas vidinis, visai suprantamas, 
jaudinimasis negalėjo dainininkei 
neatsiliepti ir žemesni tonai nuskam
bėjo ne visai pilnai, bet pakili, mal
daujanti arijos nuotaika buvo išlai
kyta. Sekanti Giovannini arija Ba
cho transkripcijoje „Man širdį do
vanoki“ savo poetine išraiška paga
vo jau nustebintą klausytoją. Švel
niu giliu sentimentu nuskambėjo 
Pergolese „Se tu m’ami“. Klasiška
sis „Se florindo“ A. Scarlatti savo 
giedriu nerūpestingumu pagilina 
programos įvairumą. Žaismingu, 
pilnu gracijos „Chi vuol la zingarel- 
la“ Paisiello dainininkė užbaigia pir
mąjį programos skirsnelį, kuris pa
dainuotas santūriai, bet lygiai, 
lengvai, pilnumoje atitiko senovės 
klasikų stilių. Išskynis Giovannini, 
visi šie dalykai buvo atlikti origi
nalo — italų kalba.

Po tokios pradžios sekė keturios 
lietuvių liaudies daidos. „Iš mažu
mėlės be motinėlės“ — nuotaikinga 
našlaitės daina (dainininkė galėtų ją 
transponuoti į aukštesnę tonaciją — 
žymiai laimėtų skambesys), „Vai 
liūdnas baltas berželis“, „Ir atlėkė

Senis krivė baisa pakėlęs taria: 
— Broliai ir draugai, dievai žemės 
ir didingojo dangaus mums dovanojo 
laimingą pavasarį ir viltį į gausingą 
derlių mūsų ir jūsų laukams. Klaup- 
kit ir melskit mus saugančius die
vus, rūstų Perkūną ir Kurkę, glo
bojančius mūsų sėklą, mūs motiną 
bičių ir liepų. Klaupkit ir melskit 
mūs mylimus dievus, teikiančius lai
mę ir saugančius nuo nelaimių.

Ar girdite miško šlamėjimą? Die
vai vaikšto neregimai pro mus, nes 
mes esame jų broliai ir tarnai. Eikit 
arčiau! Priimkite iš mano rankų pa
laiminimą. — .

Tada visiems pabučiavo į kaktą 
tardamas laiminimo žodžius, jų vei
dus apšlakstė vėdinančiu vandeniu ir 
kiekvienam pasakė į ausį, ką mieli 
dievai jam pranešė naktį ir ką pa
žadėjo tautai. To negirdėjo nė vie
nas mirtingas sutvėrimas.

Ryžtingi seniai išėjo giliai susi
mąstę, o pro liepų kliautus juos iš
lydėjo pats krivė.

Iškilmės baigės švente, jaunuoliai 
juokavo, dainavo, kol mėlyno dan
gaus skliaute sušvito pilnas mė
nulis ...

vaizdą paduoda vokiečių 
apie mūsų bočių šventietes. 
eiga mums atkuria didin-

Tokį) 
istorikas 
Iškilmių 
gus mūsų praeities laikus, mūsų se
nolių kilnumą, kultūringumą ir su
siklausymą. To paties istoriko tei
gimu, nėsa istorijoje tokios tautos, 
kuri būtų buvusi tokia kilni, tokia 
kultūringa, kaip lietuvių tautos gi
minės. Iš tos didingos praeities mes 
ir semiame stiprybes ateičiai. —

Pasikeitė laikai, pasikeitė ir pra
eities kilnumas, svetimųjų įtakų vei
kiamas. Tas pats istorikas teigia, 
kad lietuvių tauta buvo tol gera, kol 
svetimieji jos nesugadino savo žiau
rumu ir gobšumu. Tiesa, bloga įta
ka gali mus veikti, bet gerasis pra
das tebėra mūsuose, tik reikia jį iš
kelti aikštėn.

Joninės! Ir vėl mes švenčiame jas 
tremtyje. Kada mes šiame mums 
svetimame krašte pamatysime joni
nių ugnis, mumyse iš naujo su
liepsnos didysis tėvynės ilgesys ir 
mūsų širdys bei mintys bus ten, kur 
buvo mūsų sentėvių šventovės. Ram- 
bynas, tai pats žinomiausias mūsų 
tautos šventkalnis, kur kiekvienais 
laisvo gyvenimo metais per jonines 
suliepsnodavo ant aukuro laisvės 
ugnis, Mažosios Lietuvos patriarcho 
M. Jankaus įžiebta kaip Didžiosios is 
Mažosios Lietuvos vienybės simbo
lis. M. Jankaus nebėra mūsų tarpe, 
ir didingasis Rambynas liko aplei
stas. Jau ten nebeuždegama laisvės 
ugnis, nes kraštas paskendęs vergi
joje, okupantai laisvės ugnį visomis 
priemonėmis stengiasi užslopinti. O 
jei patys okupantai arba jų vergai 
mėgintų mūsų šventvietėje užkurti 
ugnį, tai ji vistiek būtų jau nebe 
laisvės ugnis, bet vergijos pan*' 
sutvirtinimas.

sakalėlis“ — dvi alegorinės meilės 
dainos ir paskutinė „Balnoj brolelis 
šyvą žirgelį“ — žygio daina. Visos 
šios dainos būdingos savo senovine 
eoline tonacija. Jų liūdna ilgesinga 
gaida, lygiai kaip gilus teksto turinys 
atitiko mūsų gyvenamas nuotaikas. 
Aiški daininkės dikcija ilgus dainų 
posmus padarė įdomiais.

Po pertraukos sekė Banaičio,kū
rinių skirsnelis. Pilnas ilgesio, kiek 
nusiminimo nuspalvintas „Atsimini
mas“, lakus, entuziastingas „Savo 
skambančia daina“ ir gyvas, giedras 
poetiškas „Tulpės“, — tai trys vir
tuoziniai veikalai. Turtingi savo 
koloritu jie daug reikalauja iš dai
nininko vokaliai, bet dar daugiau 
muzikaliai. Programos linijoje tai 
buvo kulminacinis taškas. Jeigu vo
kalinė pusė buvo atlikta, sakytume, 
koretiškai, tai muzikaliai net labai 
gerai. Ritmų bei dinaminių niuansų 
preciziškumas žavėjo kiekviena mu
zikos mėgėją. Veikalų nuotaikos 
buvo perduotos giliu nuoširdumu.

Pabaigai sekė penkios arijos. Tho
mas arija iš operos Mignon buvo 
padainuota su reikiamu įsigilinimu 
į tėvynės ilgesio nuotaiką. Sudėtin
gas Weberio Agatos rečitatyvas ir 
arija iš operos „Freischūtz“ bene ge
riausiai yra dainininkei pavykęs. 
Ilgesingas lūkestis, sukaupta malda, 
nerimas, nustebimas, pagaliau džiaug
smas dėl mylimojo laimėjimo, vi
sa tai buvę subordinuota vienai lo-

Rašytojų Suvažiavimas 
Augsburge

Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugijos Pirmininkas St. Santvaras 
prašo paskelbti, jog Rašytojų suva
žiavimas įvyksta š. m. liepos 11 ir 12 
d.d. Augsburge, Hochfeldo lie
tuvių stovykloje.

Akivaizdoje neaiškaus mūsų ryto
jaus šis Lietuvių Rašytojų Tremti
nių susirinkimas yra labai svarbus 
ir, gali būti, paskutinis Vokietijoje, s 
todėl visi rašytojai kviečiami nuga
lėti kelionės sunkumus ir suvažia
vime būtinai dalyvauti.

Augsburgan reikia atvykti liepos 
10 d., nes liepos 11 d. 9 vai. jau pra
sideda suvažiavimo programa. Atvy
kus į Augsburgą, eiti į Konigsplats 
(visai netoli gelež. stoties), o iš čia 
tramvajum Nr. 4 važiuoti iki susto
jimo vietos Friedhof, iš kur nebetoli 
ir esančioji Hochfelde lietuvių sto
vykla. Atvažiuojančiųjų Rašytojų 
pasitikimas bus organizuotas, bet vi
sokiu atveju kreipiamasi ,į Hoch
feldo Lietuvių Komitetą, kur bus 
laukiama visą liepos 10 dieną.

Nusiminti nėra prasmės, nori - 
tamsūs debesys aptemdė mūsų aki
ratį. Teisybės saulė vis dar tebeš
viečia, ir ateis diena, kada jos skai
stūs spinduliai išblaškys visas ūka
nas, supančias mūsų likimą ir my
limą tėvynę. Kaip mes tvirtai tiki
me Dievą, taip tvirtai mes tikėkim# 
ir teisingumą. Toks tikėjimas mums 
suteiks naujų jėgų ir ryžtingumo 
siekti savo tikslo, nors dar ilgai 
tektų keliauti sunkiais erškėčių ke
liais. /

Tėvynės, meilė, kuri mumyse 
esamose sąlgose ypač karštai liep
snoja, persiduoda ir būsimoms kar
toms. tikėkime, kad ji niekad neuž
ges. Kokie pavadinimai mūsų gy
venamoms vietoms ir šventovėms 
būtų primesti, mums jos liks taip 
pat brangios, nes mes esame tikri; 
kad mes vėl įžengsime į šventąją 
žemę, pašventintą šimtų tūkstančių 
aukų kraujo ir neapsakomų kančių. 
Ar visos tos aukos būtų veltui su
dėtos? Ar visas demokratinis pa
saulis, sukrovęs tokias galybes aukų 
ant laisvės aukuro, išsižadėtų lais
vės?

Mums nusibosta laukti, nors ži
nome, kad nusikaltimas padaromas 
greit, o bausmė užtrunka. Dėl to 
nenustokime kantrybės ir tikėjimo, 
nes tikėjimas yra visagalis.

. Mūsų gyvosios kartos uždaviniai 
yra be galo dideli. Iš griuvėsių 
mums reikės atkurti gražesnę ir di
dingesnę Lietuvą, suburti visą tau
tą, grąžinti paklydusius, kad vieną 
dieną vėl visi susirinktume ant mū
sų senoji Rambyno įžiebti laisvės 
ugnį, kuri niekad nebeišgestų.

J. Grigolaitls •

• Švedijos karalius Gustį”.”’': at 
, šventė 89 metų sukaktį.

giškai besiplėtojančiai linijai. Mo- 
zarto grafienės kavatina iš operos 
„Figaros Hochzeit“ nors praskambėjo 
nuotaikingai, kaip Mocartui betgi 
kiek per dramatiškai. Puccini popu
liarioji Mimi arija paliko nuoširdaus 
naivumo įspūdžio. Pabaigai Gounod 
Margaritos perlų ariją lengva, žais
minga, tokia ir buvo perduota.

Išvados. Jeigu griežti vokalizmo 
specai galėtų pretenduoti prie tvir
tesnių apačių arba švelnesnių ir 
laisvesnių viršūnių (si-bemol, si) prie 
kartais gilesnio kvėpavimo, tai jie 
negali nuneigti balso lygumo, jo 
aksominio minkštumo, kuris šiame 
koncerte taip imponavo. Jeigu pa
liesime muzikaliąją pusę, palinkė
čiau kiekvienam dainininkui taip ją 
išplėtoti. Ypatingai ritmo preciziš
kumas buvo aukštumoje. Gražią 
dikciją reikia priskirti prie didelių 
pliusų. Dainininkės laikymasis see- \ 
noje buvo reto kultūringumo. Pro
gramos pasirinkimas ir sustatymas, 
kaip lygiai interpretacijos linija — 
aukšto muzikinio skonio.

Šiuo kultūringu koncertu nuo
širdžiai nustebinti, Imkime ryžtin
gai dainininkei neapleisti savo pa
siektojo lygio, o tolimesniu darbu 
siekti naujų leimėjimų, kuriems 
mene niekad galo nėra.

Akomponiatorė Horta Wieser ko
vo korektišku skambinimu prie kon
certo pasisekimo nemažai prisidėjo.

Iz. VasyliūnM
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Įspūdingi bandymai Amerikoje SPORTO ŽINIOS
Amerikos laikraščiuose, kad ir 

šykščiai, bet laikas nuo laiko pasi
rodo žinių, kurios kalba, kad atomi
nio ginklo ir aviacijos amžiuje da
romi dideli bandymai. Štai „Ame
rika ką rašo apie atomini debesį: 
„Žinomas Amerikos aviatorius ty
rinėtojas Glen L. Martin gegužės 17 
d. padarė pirmą viešą pranešimą 
apie atominius debesis, naują ato
minį ginklą, kuris iš lėktuvų gali 
būti numestas nesprogstančiuose 
kiautuose. Iš to pranešimo sužino
me, kad radijo aktyviniai debesys iš 
Vienos bombos išsiskleidžia vienos 
kvadratinės mylios plote ir ten pa
mažu naįkina visą gyvybę. Naujos 
bombos nesprogsta ir neduoda jokio 
garso. Jos iš lėktuvų gali būti sė
jamos serijomis. Darydamas tą pra
nešima jis kelis žodžius užsiminė 
(r apie atominėj bomba?, kurios da
bar esančios jau daug kartų galin
gesnės, negu kad paskutinioji, kuri 
buvo numesta ant Hirošimos, Japo
nijoje.

I JAV nuvykę DP nepritaria 
repairiaciniams metodams

(Atkelta iš 4 psl.) 
neskelbti, bijodamas represijų prieš 
jo šeimos narius, pareiškimą, ku
riame jis sako, kad pats nekenčia- 
miausias Rytų Europoje žodis dabar 
yra „išlaisvinimas“, kuris sovietų 
valdžioje reiškia vergiją. Šis profe
sorius taip pat patvirtino dideli ka
talikų kunigų persekiojimą anksčiau 
Lenkijos valdytoje Ukrainos dalyje. 
Tiktai pusė ten buvusių kunigų yra 
pasilikę krašte, bet ir jų žymi dabs 
nuėjo i pogrindį, daugelis gi kitų — 
pabėgę į Čekoslovakiją.

Lenkas žurnalistas Roman Kostka 
ir jaunas jugoslavų karininkas Ste
pan Charia, abu kurį laiką gyvenę 
jau’ pokario Bieruto Lenkijoje ir 
Tito Jugoslavijoj, ' papasakojo te- 
nykščias gyvenimo sąlygas, kur nėra 
Vietos laisvei. Todėl jie ir turėję 
bėgti iš tėvynių. Charia pabėgęs į 
Italiją po to, kai „liaudies teismas“ 
jį nuteisęs.

Buvęs jugoslavų četnikas dr. Mi
lan Šiači pareiškė, kad jis esąs vie
nas iš 60.000 četnikų, kurie atsisako 
grįžti į Jugoslaviją, bijodami Tito 
egzekucinių komandų. Apie UNRRA 
agentų daromą spaudimą į DP jis 
pareiškė, kad „yra pavojus, jog dėl 
to DP neteks viso savo pasitikėjimo 
demokratija“.

Estė Nine Kink detaliai pavaiz
davo, kaip rusai plėšė jos kraštą 
1940 m. JI buvusi atleista iš darbo

Mes ieškome savųjų
UNRRA-os PAIEŠKOJIMU 

ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELlo, 
ieško šių asmenų:

XXVIII
STANIŠKIS Julius, 13 metų, gyv.

Kaunas;
STANIŠKIS Petronė;
STANIŠKIS Julius;
STANGIUS Jurgis, 14 metų, gyv.

Kaunas;
STANGIUS Anastazija;
STANGIUS Zigmas;
STASIUKAITIS Juozas, 12 metų, 

gyv. Vilkaviškis;
STASIUKAITE Magda, 36 metų;
STASIUKAITIS Albert;
SUDŽIUS Annelise, 4 metų; 
SUDŽIUS Ella, gyv. Heidewald; 
ŠUKYS Zenonas, 18 metų, gyv. Pa

nevėžys;
ŠUKYS Antanas;
SUTKIENE Elisbeta, 48 metų;
SVlClULYTE Nijolė, 17 metų, gyv.

Kaunas;
SVlClULYTE Ona;
SVlClULIS Antanas;
SWIRSKA Bella, 14 metų, gyv. Kau

nas;
SWIRSKA Chaja, gyv. Kaunas; 
SWIRSKA Salomon, gyv. Kaunas.

2708. Gritėnas Juozas ([13b] Dil- 
llngen-D„ Ludwigs-Kaserne) — Ru- 
dzevičiūtės Adelės, 1944. XI. 15 d. 
buv. Mohrungen, Saalfeld, Ritter 
Sorbehnen. Jo likimą žinantieji pra
šomi atsiliepti.

2709. Amerikos Lietuvis Treinis 
Juozas, gyv. JAV, ieško savo sesers 
Treiuytės-Bcndorienės Agotos ir 
brolių; Jurgio, Antano ir Jono, ki
lusių ie Suvalkijos. Paieškomieji, gi
minės ar ką nors apie juos žinantieji 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: Jaku- 
bickas Steponas, [13b] Ingolstadt, 
Lithuanian Camp „C“.

2710. Niedvaraitė Felicija prašo
ma atsiliepti šio laikraščio Redak
cijom Yra žinių iš giminių.

2711. Šlapkauskaitė - Repeikienė

„Dirva“, išėjusi birželio 18 d., 
rašo apie didelius bandymus avia
cijoje. Ten rašoma: „Amerikos ar
mijos naujai ištobulintas keturių 
motorų lėktuvas birželio 11 d. at
liko nuostabius bandymus, be lakūno 
atskrido iš Long Beach, Calif., į 
Wilmington, Ohio 2000 mylių kelią. 
Skrido 8 v. 46 m. Tame lėktuve 
skrido 10 karių. Lėktuvas buvo be 
piloto ir valdomas nuo žemės spe
cialiu radijo bangų valdymo apratu. 
Lėktuvas ne tik gerai skrido, bet ir 
gerai nusileido.“ -dž-

• JAV karinė vadovybė yra išlei
dusi kariuomenei skirtą knygelę, ku
rioje nurodoma komunizmo žala ir 
pavojus JAVaistybėms. Ši knygelė 
būsianti kaip instrukcija kariuome
nei paruošti. Joje sakoma, kad, ko
munizmas esąs priešingas demokra
tijai ir kad komunizmo doktrinos rė
mėjai siekią sunaikinti Amerikos vy
riausybės sistemą. Ten sakoma, kad 
komunistai JAV ir bet kur k’’ur „re- 

ir įrašyta į deportuojamųjų į Sibirą 
sąrašus.' Tik slapstydamosi išven
gusi deportacijos, bet vėliau nacių 
okupacijos metu ją areštavę naciai ir 
išgabenę j Vokietiją, ši jauna estė 
pareiškė, kad ji pažįstanti vieną UN
RRA tarnautoją, kuris buvo rusų 
NKVD agentas. _Ji patvirtino, kad 
DP yra verčiami skaityti rusų lite
ratūrą ir žiūrėti rusiškų filmų. Pa
brėžusi, kad ji „nekenčia kiekvieno 
diktatūrinio režimo, ar jis būtų va
dinamas nacišku ar rusiku“, ji pri
dūrė, kad estai DP nenori nei UN
RRA globos, nei repatriuoti į kurį 
kitą kraštą, bet trokšta tik laisvos 
Estijos.'

Andrėj I. Dabrovolski, kuris pa
sisakė buvęs teisės profesorius 
Maskvos ir Odesos universitetuose, 
vokiečių buvęs suimtas 1943 m. ir 
patalpintas į konclagerį Reiche. Tuo 
metu, kai kitų tautybių kaliniai 
džiaugėsi jų išlaisvinimu Vakarų zo
nose, daugelis rusų verkė iš baimės, 
kad jie turės grįžti į Rusiją. Atgal 
į DP stovyklas iš Rusijos pabėgę re- 
patriuotieji smulkiai papasakoję, 
kaip sovietai elgiasi su grįžtančiais 
DP. Atvykus į rusų zoną, iš jų ati
mami visi daiktai, repatriantai su
skirstomi į tris grupes: vyrų, moterų 
ir vaikų ir visi, kaip kokie karo be
laisviai, nukerpami. Šeimos išsklai
domos, jų narius išskirstant J įvai
rius darbo batalijomis. (E.)

Bronė ([13b] Kempten/Alig., Lithua
nian Camp). — Zabarausko Bernar
do, giminių ir pažįstamųjų.

2712. Tikuišis Vytautas (Horgen 
b. Zurich, Hernerholzgasse 28, 
Schweiz) — giminių ir pažįstamųjų.

2713. Donskis Vacys (Lehrte bei 
Hann., DP Camp Churchill) — prašo 
atsiliepti Vilivytę Onutę arba ką 
nors žinančius apie ją.

2714. Iš Amerikos gauta žinių, jog 
tenai artimieji ieško Antano ir jo 
brolių Šipierių, kilusių iš Žemaitijos. 
Turintieji apie juos bet kurių žinių 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: B. 
Mažutis, (13a) Scheinfeld i. Mfr., 
UNRRA Area 1042.

2715. Ieškomas Rugelis Viktoras 
(gim. 1918) ir Gustainis Jonas su 
šeima Pranešti: V. Snapeliui, (13a) 
Eichstatt, Hochschule.

Žurnalas „ŽVILGSNIAI“ Nr. 3, 
red. J. Mekas. RM 10,- * šležo-Ma- 
linausko „LIETUVOS ISTORIJA“, 
tik mokykloms RM 7,50, kietais vir
šeliais RM 10,50 • LIETUVIŠKOS 
RAIDES RAŠOMAJAI MAŠINĖLEI, 
avansas RM 25,- * BŪTINIAUSI 
RAŠMENYS, tuo tarpu tik už RM 5,- 
ne kolonijose gyv. tautiečiams * Už
sakymai pildomi iš eilės * Leidykla 
„GIEDRA“ (16) Kassel-Oberzwehren. 
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mla Sovietų Sąjungą... Komunistai 
niekina JAV kariuomenę ir 1.1.“

Brošiūroje nurodoma, ką laikyti 
komunistu, būtent, tą, kuris visada 
remia partijos liniją, sutinka su 
partijos spauda ir visada remia So
vietų Sąjungos politiką. (UP) 
• Italijos respublikos prezidentas 
pasitraukė iš eitų pareigų, bet sutiko 
jose pasilikti tol, kol bus išrinktas 
naujas prezidentas. Jo pasitraukimą 
labai paveikę sugriautos Italijos 
vaizdai, kuriuos jis bevažinėdamas 
po kraštą pamatė.

Prezidento vietai minimi šie kan
didatai: I) Ivanol Bonomi, 2) V. E. 
Orlando, 3) Saverio Nitti ir 4) Gra
fas Carlo Sforza. (HTB)

Į naują buitį...
(Atkelta iš 2 pusi.)

Sekmadienį praleidžiame stovy
kloje, pilni laukimo atsipalaiduoti 
nuo kukurūzų. Mūsų eilė išvykti 
ateina gan greit — pirmadienį, viso 
500 DP-iškų dūšių tą dieną turi lipti 
ant laivo Cuxhavene. Autobusais 
nuvežami į traukinio nesulaukiame 
išvykstant. Pasirodo kelionė keliom 
valandoms atidėta — laivas pavė
lavo. Bagažą paliekame, o mus at
veža autobusais atgal į stovyklą — 
pietauti. Ir vėl kukurūzai. Nugalime 
šią kliūtį ir vėl atsiduriam trauki
nyje, o už 3-jų valandų jau esame 
Cuxhavene. Tuo pačiu laiku hori
zonte pasirodo ir laukiamasis laivas: 
„Empire Spearhead“ — karių trans
porto laivas. Ant kranto paskutinį 
kartą Vokietijoj mus dar pavaišina 
kukurūzų vakariene. Sako, kad ge
riau prisimintume Vokietiją. Po va
karienės gauname į laivą įlipti žen
klą, britų pasų kontrolė uždeda ant
spaudus ant mūsų DP kortelių, gau
name laivokartes, vokiečiai patikri
na, ar nesivežame daugiau negu 40 
vertingųjų vokiečių markių ir aukso 
bei sidabro lydinių, ir netrukus li
pame ant laivo. Garsiakalbiai dar 
paskelbia, kad turim paskutinę gali
mybę apsigalvoti: likti DP Vokieti
joje ar tapti darbininku užsieniečiu 
Anglijoj. Nes tuo pačiu momentu, 
kai padėsim koją ant laivo — jau 
nebebūsim DP. Savanorių neatsiran
da ir per 500 buvusių DP po kelių 
minučių praryja laivo viduriai. Po 
mūsų ant laivo pasikrauna dar ke
letas šimtų karių, laivas atsistumia 
nuo krantinės ir mes išplaukiame, 
kad po paros kelionės pasiektume 
„pažadėtąją žemę“.

Praėjusios dienos įspūdžių išvar
ginti kietai išmiegojome trumpą ge
gužės naktį ir štai šiandien žvelgia
me į Šiaurės jūros saulės apšviestus 
ir kartu miglotus horizontus. Tai

Pranešimas
1947 m. liepos 10 -13 d. Wuerz- 

burgo stovykloje šaukiama Ameri
kiečių ir Prancūzų zonų gimnazijų ir 
progimnazijų lietuvių kalbos moky
tojų tarnybinė konferencija. Jos pra
džia liepos 10 d. 10 vai. Darbų pro
grama: 1) Gramatikos dėstymas gim
nazijoje, 2) Kalbos kurso apimtis ir 
tikslai aukštesniosiose klasėse, 3) Lie
tuvių literatūros programos išėjimas 
tremties sąlygomis, 4) Visuotinė lite
ratūra tremties mokykloje, 5) Stilis
tikos ir poetikos kurso ėjimas a) že- 
mesnipsiose ir b) aukštesniosiose kla
sėse, 6) Atmintinis poezijos ir groži
nės prozos dalykų mokymasis, 7) Mo
kinių skaitybos tvarkymas, 8) Rašo
mieji darbai, 9 Pastebėjimai iš mo
kyklų lankymo ir keliamųjų bei bai
giamųjų egzaminų; 10) Pranešimas 
apie Lietuvių Kalbos Draugiją, eina
mieji reikalai ir kt.

Konferencijos dalyviai nakvyne 
bus aprūpinti, maisto turi pasiimti 
patys.

švietimo Valdybos Aukšt.
Mokyklų Inspektorius lietuvių 

kalbai ir literatūrai

Nagio poezijos knygos „LAPKRIČIO 
NAKTYS“ (112 psL, kaina 7,- RM), 
taip pat dar du jos ankstyvesniuosius 
leidinius:

1) P. Tulpė, KALNŲ DVASIA, 
novelių rinkinys, 208 psl., kai
na 11,- RM ir

2) V. Jonikas, ’ TRYS MARGI 
LAIŠKELIAI, poezija, kaina 
6,- RM.

Spaudos platintojai, kurie užsisa
ko ne mažiau kaip 20 egz., gauna 
nuolaidą.

Daug, ypač iš mažesniųjų stovy
klų, nusiskundžia negauną spausdi- 
nių. Prašome pranešti leidyklai smul
kų savo adresą, nurodant artimiausią 
geležinkelio stotį, kiek norite gauti 
egz. platinti, ir knygos bus Jums tuo
jau išsiųstos.

Laukdami Tamstų užsakymų, lie
kame su pagarba:

P. Abclkis,
Lietuviškų Knygų Leidykla, 

Freiburg i.Br„ Jagerhausleweg 5

Povilo Abelkio Knygų Leidykla 
Freiburge skelbia mūsų gerb. visuo
menės žiniai, kad per spaudos pla
tintojus arba tiesiogiai iš leidyklos 
galima gauti, be naujai išleistos H.

Įsigikime DP ženklelį tremties 
dienomis Vokietijoje prisiminti. Kai
na 5,- RM. Patintojams duodama 
nuolaida. Rašyti: LRK Wuerzburgo 
skyrius, (13a) Wurzburg 7, Nord- 
kaserne.

Dėl L kl. krepšinio pirmenybių
Neseniai spaudoje buvo paskelbta, 

kad Vyr. krepšinio komitetas aštuo- 
nioms iškilesnėms komandoms su
teikė L kl. vardą ir netrukus numato 
pradėti dviejų ratų pirmenybes. Pa- 
skutinėnjis žiniomis, Vyr. krepšinio 
komitetas nutarė L kl. komandų skai
čių padidinti ir šį vardą dar suteikė 
Kasselio Lituanicai, kurią daugiausia 
sudaro buv. Więsbadeno Lituanicos 
žaidikai. Dabar ruošiami pirmenybių' 
nuostatai. Nuostatai su pirmenybių 
tvarkaraščiu bus laiku išsiuntinėti 
visoms L kl. pirmenybėse dalyvau
jančioms komandoms. Spėjama, kad 
pirmąjį pirmenybių ratą bus įmano
ma baigti rugpiūčio mėn. vidury. 
Pirmenybių rungtynes nusistatyta 
pravesti vien tik halėse. Dėl to rung
tynės bus koncentruojamos tose vie
tovėse, kur yra tinkamesnes halės, 
pavyzdžiui, Scheinfelde, Kemptene, 
Wuerzburge, Dillingene. Puiki halė 
yra ir Tuebingene, bet į prancūzų 
zoną nėra taip lengva įvažiuoti, tad 
greičiausiai tuebingeniečiai paprastai 
žais kitur. Vedama ir teisėjų regi
stracija. Jei kurioj' stovykloj, kur 
numatomos rungtynės, tinkamų tei
sėjų neatsiras, galima bus susitarti 
kviesti kitų tautų teisėjus. Dėl tokių 
teisėjų abi komandos prieš rungtynes 
reiškia savo nuomonę.

Tikimasi, kad nežiūrint sunkumų. 
L kl. pirmenybes bus įmanoma pra
vesti. Sėkmės! Ck.

Iš KASSELIO „LITUANICOS" 
VEIKLOS

— š. m. birželio 14 d. Kasselyje 
įvyko S. K. „Lituanica“ kontrolinės 
lengvosios atletikos varžybos, kuriose 
dalyvavo 31 sportininkas: vyrų — 13 
ir moterų — 18. Šios rungtynės iš
ryškino geriausius lengvatlečius, ku
rie artimiausiu laiku numato var
žytis su vietos vokiečių komandomis. 
Atsižvelgiant į pavasarinę lengvat- 
lečių formą ir blogą aikštę (kai kurių 
rungčių nebuvo įmanoma pravesti), 
vyrų grupėje buvo pasiekta gana ge
rų rezultatų, pvz., Vodopalo disko 
metimas — 36,56 ir Miškinio 100 m 
bėgimas — 11,9.

Techninės varžybų pasekmės:
Vyrų grupėje: 100 m — 1) Miš

kinis 11,9; 2) Vadopąlas 11,9; 3) Ai-

mūsų ateitis — dabar atbodo taip 
tolima ir miglota, o aplinkui tyli ir 
rami jūra, nė mažiausio supimo: gal 
ji dar nespėjo įniršti ant mūsų be
namių sielų, gal čia kitokia žmogaus 
vertė. Nebemaitina čia mūsų kuku
rūzais, bet senokai pamirštu žmoniš
ku maistu, niekas nestumdo, nešū
kauja, nors drausmė turi būti išlai
kyta ant laivo, kuriuo keliauja 1.200 
žmonių. Artinasi vakaras, vis dau
giau ir daugiau laivų sutinkame ke
lyje — prieš mus didžioji sala ir 
naujoji buitis... ■ , ■ 

žinąs 12,1. 1500 m — 1) Kazakevičiui 
5:25,2; 2) Vaičiūnas 5:28,5. Šuolis | 
aukštį — 1) Aižinas 1,61 m; 2) Vodp- 
palas 1,57 m. Šuolis į tolį — 1) Ąl- 
žinas 6,29 m; 2) Miškinis 5,90 m. Ru
tulio stūmimas — 1) Vodopalas 12,64 
m; 2) Puzinauskas 11,51 m. Disko 
metimas — 1) Vodopalas 36,56 m, 
2) Puzinauskas 33,99 m, 3) Krivickas 
33,45 m.

Moterų grupėje: 00 m — Me3- 
kauskaitė 8,9. 500 m — Matulaitytė 
1:45,7. Šuolis į tolį — Meškauskaitė 
4,22 m. Šuolis į aukštį — Preikšai- 
tytė ir Milašiūtė 1,25 m.-

— Su atkelta Fuldos liet, stovykla 
kartu atvyko visa eilė ižnomų krep
šininkų, kurie papildė paskutiniu lai
ku praretėjusias vietos krepšinio ko
mandų eiles. Dabar aktyvių krepši
ninkų skaičius siekia iki, 40. Š. m. 
birželio 12 d. prasidėjo „Lituanicos“ 
klubo krepšinio pirmenybės, kurios 
išaiškins reprezentacinį stovyklos 
vienetą. Komandos pavadintos at
skirais vardais, būtent: „Perkūnas“, 
„Neris“, „Tauras“, „Atžalynas“ Ir 
„Dobilas“. Iki šiol sužaistos šios 
rungtynės: „Tauras“ — „Neris“ — 
36:27; „Dobilas“ — „Atžalynas“ 30:25; 
„Neris“ — „Atžalynas“ 37:29 ir „Per
kūnas“ — „Dobilas“ 48:12. Pirmeny
bės vykdomos taškų sistema ir bus 
dviejų ratų.

— Š. m. birželio 12 d. pradėtas 
leisti sieninis sporto laikraštis „Spor
to Naujienos“, kuris žada pasirodyti 
kas savaitę ir talpinti stovyklos bei 
užsienio sporto žinias, šį laikraštį 
leidžia S. K. „Lituanica“, — reda
guoja: J. Vodopalas ir Ed. Šulaitis.

-Edvi-

NAUJOS ŠARŪNO PERGALES
Kad ir nustojęs kelių žaidikų (vi

siškai ar laikinai), Kempteno Šarū
nas nė negalvoja sutrupėti ir dar at
kakliau ruošiasi naujiems pasieki-- 
mams. Birželio 14 —15 d. d. Kemp
teno GSK žaidynėse Šarūnas laimėjo 
pirmą vietą, baigmėje nugalėjęs 
Scheinfeldo Kovą 39_—35. Dvikovė 
buvo dramatinio pobūdžio ir gerokai 
įaudrino gausius žiūrovus, kurie jau 
antrą kartą turėjo progos stebėti • 
dviejų iškiliausių mūsų krepšinio 
vienetų rungtynes. Šarūnas kol kas 
gali operuoti tik penkiais žaidikais 
— broliais Norkais, Badonu, Puzi- 
nausku ir Mackevičium. Šie penki 
pasiryžėliai ir toliau neišleidžia pir
maujančio vairo iš savo rankų, ir 
jiems tenka palinkėti nuoširdžios 
sėkmės. Scheinfeldo Kovas sukovojo 
puikiai ir garbingai pralaimėjo. Šis 
pralaimėjimas jiems tarnauja kaip 
akstinas dar daugiau pažangėti ir 
bus įdomu pasekti tolesnius dviejų 
didžiūnų — Šarūno bei Kovo susi
tikimus. Kiek girdėti, į Kovo narius 
įsirašė internacionalas Andrulis I, 
taigi, jaunieji koviečiai gauna stiprią 
pajėgą. Beje, Kemptene Šarūno ko
mandos globėju pakviestas sporto bi
čiulis J. Šileikis. Ck.

Už rūpestingą slaugymą po sun- 
Icios operacijos — p. N. Žygienei ii 
p. A. Plaušinaičiui reiškiu nuošir
džiausią padėką.

Isny ligonis Ch. R.

Pranešame artimiesiems ir 
pažįstamiems, kad š. m. birže
lio 16 d. Ambergo Sanatorijoje 
po ilgų kančių mirė Vincas 
KAIRYS, Alytaus gimnazijos 
mokytojas,

Palaidotas Ansbacho „Wald- 
friedhof“ kapinėse.

liūdinti šeima.

Išsiskyrus iš mūsų tarpo 
gimnazijos mokytojui Vincui 
KAIRIUI, poniai Liucijai Kai
rienei ir dukrelėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime —
Ambergo Sanatorijos Lietuviai

Skaudžioje liūdesio valan
doje,

Dipl. Inž.
Juozui ŠIMOLIUNUI mirus, 

jo žmonai Dr. šimoliūnienei 
reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą. Br. ir J. Žiliai
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRASTIS

Owen Rotais prašo priimti DP į Amerika

Con. gubernatorius kalbės LVS seime
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

LVS seimas, kaip jau anksčiau 
buvome pranešę, įvyksta birželio 
28-29 dienomis, Waterbury, Elton 
viešbutyje. I tą ruošiasi suvažiuoti 
keli šimtai Amerikos lietuvių, akty
viai prisidėjusių prie Lietuvos ir lie
tuvių tremtinių reikalų gynimo. 
Kaip mus informuoja, tame seime 
dalyvaus ir Connecticut gubernato
rius James L. McConaughy ir sei
mo dalyviams pasakys kalbą. Taip 
pat seime aktyviai dalyvaus ir visa 
eilė neseniai į JAV nuvykusių trem
tinių. Seimo proga bus dar kartą 
aktyviai pajudintas Amerikos lietu
vių vienybės klausimas. Yra daug 
davinių, kad visos Amerikos patrio
tiškos organizacijos galės susivienyti 
ir vieningais žygiais toliau tęsti Lie
tuvos ir lietuvių gynimo reikalus.

J. AISČIO NAUJA KNYGA 
„NEMUNO ILGESYS"

Kaip informuoja „Amerika“, ne
seniai JAV pasirodė žinomo poeto 
J. Aiščio (Aleksandravičiaus) nauja 
eilėraščių knyga „Nemuno ilgesys“. 
Knygą išleido Lietuvos Pranciško
nai. Tai 78 psl. knygelė, paskirstyta 
į dvi dalis. Pirmoje dalyje sudėti 
patriotiniai eilėraščiai. Tie. eilė
raščiai rodo poeto jautrumą tėvynės 
nelaimių valandoje ir patį poetą 
apibūdina, kaip savo šalies laisvės 
skatintoją ir kovotoją. Antroje eilė
raščių knygelės dalyje, pavadintoje 
„Nuaidėjusios dienos“, sudėta poeto 
asmeninė lyrika, pasižyminti dideliu 
jautrumu.

NAUJAI Į JAV ATVYKUSIEJI 
LIETUVIAI

Birželio mėnesyje Į JAV jau nu
vyko du laivai, kurie iš viso nuvežė 
į JAV 39 lietuvius. Birželio 2 d. į 
JAV nuvyko: Adolfas ir Jonas Ba
lionai su sūnum Algirdu ir dukte
rim Gražina, Jurgis ir Marija Gliau- 
džiai su sūnum Jurgiu, Stasys ir 
Liuda Janavičiai. Birželio 7 d. į 
JAV nuvyko šie lietuviai: Bronius 

, Bartkūnas su žmona, Jonas Bildušas 
Su žmona ir dviem sūnumis, Benja
minas Čeponis. Vytautas ir Aldona 
Končiai su sūnum Aidžių, Jurgis 
Linka, Antanas Norvaiša, kun. Pa
kalniškis, Dr. Tadas Savickas su 
žmona, dukterim ir motina, daktarai 
Antanas ir Janina Sniečkai su sū
num Kazimieru, inžinierius Juozas 
t- - -.^1  ————

Bibliografinis Institutas 
renka spausdinius

Bibliografinis Institutas prie Bal
tijos Universiteto (Pinneberg/Holst., 
DP Study Centre) renka visus spaus
dinius (spausdintus spaustuvėje ir 
rotatoriumi) lietuvių kalba, o taip 
pat kitomis baltų kalbomis ir apie 
Lietuvą.

Šio Instituto vedėjas yra žinoma
sis bibliografas Prof.' Vac. Biržiška.

Atsižvelgiant į tai, kad kiekvieno 
kultūrininko yra tiesiogė pareiga 
veikti, kad kiek galint daugiau lie
tuvių ir lituanistikos spaudinių būtų 
išlaikyta atsikūrusiam tikrojo poka
rio kultūriniam gyvenimui, tektų šį 
pagirtiną Bibliografijos Instituto už
simojimą vispusiškai paremti. Tatai 
ypatingai įsidėmėtina spausdinių lei-

Steponavičius su žmona, inž. Jurgis 
Stulpinas, Pranas Tamkutonis, dak
taras Juozas Trečiokas su ponia Alo- 
dija Dičiūte-Trečiokiene ir sūnum, 
vienuolė Ona Zulonaitė ir du naš
laičiai: Memertas Klevickas ir Enri
kas Gorodeckas.
ŽUVO LIETUVIŲ NIEKINTOJAS

Kaip praneša „Dirva“, lėktuvo 
katostrofoje, įvykusioje Japonijoje, 
gegužės 30 d. užsimušė 40 asmenų. 
Jų tarpe užsimušė ir laikraštininkas 
Philip A. Adler, Detroit News kore- 
spondentaSį kuris pasižymėjo ypa
tingomis simpatijomis komunistams 
ir lietuvių piktu puolimu. Per ši 
laikraštininką Amerikos lietuviai ko
munistai turėdavo dažnos progos 
paskelbti vieną ar kitą neteisingą 
prasimanymą lietusių tremtinių at
žvilgiu. Jis buvo kites iš Vilniaus žy
dų kilmės ir Amerikoje gyveno jau 
daugelį metų.

ŽINIOS iŠ LIETUVOS
— Amerikos lietuvių komunistų 

laikraštis „Vilnis“ skelbia, kad Juo

zas Žiugžda skubiai ruošią Lietuvos 
istoriją, Vincas-Mykolaitis ir Kostas 
Korsakas rošia Lietuvos literatūros 
istoriją. Neabejotina, kad tos isto
rijos bus paruoštos pagal Maskvą, 
bus įrodinėjama, kad rusai visais 
amžiais tenorėję tik gero lietuvių 
tautai.

— Architektui Mikučiui vadovau
jant, jau sudarytas Vilniaus miesto 
perstatymo planas.

— Amerikos komunistų laikraš
čiuose pasirodė žinių apie liaudies 
ansamblio gastroles į Maskvą. Ten 
rašoma, kad ansamblio programa su
sidedanti iš dviejų dalių. Pirmoje 
dalyje penkios grupės liaudies kū
rinių, gi kiekvienoje grupėje dvi dai
nos ir vienas šokis. Antroje dalyje 
jau minima tokia lietuvių „liaudies 
kūryba“, kaip rusiškos dainos, rusiški 
ir baltarusiški šokiai gi visa lietuvių 
„liaudies kūryba“ baigiama kantata 
„Mes su Stalinu“... Kantatos auto
riai „Mes su Stalinu“ dabar keliauja 
tremtinių keliais, b jų daina į 
Maskva... B. Beržas

Kongresas svarsto įstatymą
JAValstybių aukščiausio teismo 

teisėjas Owen J. Roberts pareiškė, 
kad Amerikos esanti moralinė pa
reiga priimti 400.000 europiečių trem
tinių. „Mes negalėtume pakelti sa
vo galvų, jei atstumtunie šiuos žmo
nes,“ išsireiškė p. Roberts.

Jis buvo kaip tik" Kongreso at
stovų juridiniame pakomitete, kuris 
svarsto įstatymo projektą įsileisti po 
100.000 DP kasmet per 4 metus.

Prie Robertso prisidėjo ir kiti 
asmens, pvz. William Green, Ameri
kos darbo federacijos prezidentas, 
kuris taip pat reikalavo priimti tą 
projektą, kad „JAValstybės galėtų 
parodyti pasauliui, jog jos ne tik 
nori kovoti dėl demokratijos ir 
laisvės, bet kad jos teikia vietą trem
tiniams, kurie pabėgo nuo totalita
rinės priespaudos“. •

Sį projektą remia ir W. T. Mulloy 
National Catholic Rural Life Confe
rence prezidentas, taip pat siūlyda
mas šį projektą priimti. Atvykę DP 
į Ameriką ir įsikūrę žemės ūkyje, 
išmoktų Amerikos žemdirbystės me
todus, o vėliau taptų nuomininkais 
ir žemės savininkais. .

Kitame straipsnyj nurodoma, kad 
DP problema esanti viena sunkiau
sių, kurią tenka JT išspęsti." Abejo
jama, ar IRO numatyto biudžeto — 
150.000.000 dol. pakaksią DP išlai
kyti.

Amerika turinti vadovauti
New Yorko Herald Tribune įsi

dėjo vedamoje vietoje straipsnį apie 
DP. Jame rašoma, kad Amerika iš
leidusi šimtus milijardų dolerių ir 
pasiuntusi milijoną žmonių į karą, 
bet taikai atėjus Amerika susidūrė 
su sunkumais dėl idealų.

800.000 DP Europoje apeliuoja J 
amerikiečių humaniškąjį instinktą. 
Per pusę milijono lenku slavų, bal
tų ir ukrainiečių tremtinių bijosi 
grįžti į Sovietų dominuojamą sritį. 
Jie yra nukentėję nuo priešinimosi 
komunistų diktatūrai.

Šie žmonės yra karo aukos. Jie 
yra netekę tėvynių, jie liks be atei
ties, jei pasaulio tautos neatidarys 
savo krašto vartų.

Nurodoma, kad jei Strattono pro
jektas dėl 400.000 DP įsileidimo bū
siąs priimtas tai karo žmoniškoji 
skola būsianti likviduota.

Jei savo dalią Amerika atsiimtų, 
tai jos tautos aktyvas viršytų pasyvą 
ir tai prisidėtų prie tautos ūkio pa
kėlimo, kaip kad yra padarę dešim
tys milijonų imigrantų, atvykusių 
į Ameriką.

Imigrantai būsią išskrininguotl, 
kad tiktų būti pageidaujamais pilie
čiais. Kad kraštui nebūtų jie našta 
turės garantuoti pavieniai asmenys 
ar organizacijos. Visa tai, ką Kon
gresas daro, daro vardan humanišku-, 
mo, kd atidarytų jiems duris. Ame
rika turinti vadovauti. (St. Louis 
Post Dispatch^

Įvairios žinios
• Amerikiečių visuomenės susijau
dinimas dėl Vengrijos įvykių nėra nė 
kiek atslūgęs. „Washington Star“ 
rašo, jog jau laikas, kad JTO ištirtų 
paslaptingą ir klaikų vyksmą ESTI
JOJE, LATVIJOJE, LIETUVOJE, 
Lenkijoje, Vengrijoje, Rumunijoje ir 
Bulgarijoje. -E.-
• Naujasis vengrų pasiuntinys Bel
gijai, Jekely, vos tik atvykęs į Briu
selį, tuoj pasiuntė į Budapeštą pa
reiškimą, kad jis naujosios vengrų 
vyriausybės nepripažįsta, nes ji bu
vusi sudaryta pažeidžiant konstitu
cijos dvasią. Jekely iš Briuselio tuoj 
skrenda į JV pas buv. premjerą Na
gy. -E.- '
• JTO atominės komisijos posėdy 
Gromyko pareiškė, jog tarptautinę 
atomo kontrolę vykdant sovietai 
niekada neatsisakys veto 
teisės. JV atstovas siūlė šį klausi
mą atiduoti JT politinei komisijai, 
tačiau ir'dėl to nepavyko susitarti. 
-E.-
• Po šešių savaičių diskusijų ke
turių didžiųjų Austrijos komisija pa
galiau susitarė dėl procedūros ir va
kar pradėjo svarstyti Zistersdorfo 
naftos šaltinių nuosavybės klausimą. 
-E.-
• Marshailio asmeninis patarėjas 
John F. Dulles vienoje kalboje griež
tai pasmerkė sovietų aktus Rytų Eu
ropoje ir pasisakė už tai, kad JTO 
pagrindinai ištirtų padėtį sovietų įta
kos sferos kraštuose. -E.-
• Maksimalinis svoris paketų, iš 
Anglijos siunčiamų į Vokietiją, nuo 
11 svarų padidintas iki 22. Maisto 
produktų siuntiniams ir toliau palie
kamas maksimalinis 7 svarų svoris.
• 9 JV karo laivai išplaukė moko- 
mojon kelionėn į šiaurės Europos 
vandenis. Juose yra 200 laivyno ka
riūnų aspirantų, kur/e kelionėje eis 
įvairias eilinių jūrininkų pareigas. 
Eskadrą sudaro 2 lėktuvnešiai, 2 ko-

Plymoutho, Greenwicho ir Woolwicho 
uostus Anglijoje. Į liepos pabaigą jie 
susirinkę vilkstinėn išplauks į Kubą. 
-E.-
• Generolas George Kenney, JV 
aviacijos viršininkas, pranešė, jog 
garso ir šviesos bangos galės būti pa
naudotos kaip itin veiksmingas ir pa
vojingas ginklas, kurio galimumai 
pralenksią fantaziją. Pvz., lėktuvas 
su super garsų švilpyne keletą kartų 
perskridęs kurį nors miestą iš pag
rindų sugriaus jo gyventojų nervų 
sistemą. Gen. Kenney taip pat pra
nešė, jog daromi tyrinėjimai debe
sims nupūsti į reikiamą vietą ir juos 
priversti ten lyti arba, jeigu jau ly
ja, lietų sustabdyti. -E.-
• Gen. Įeit. J. Lawton Collins, karo 
departamento informacijos šefas, pa
reiškė, kad Rusijos armija esanti 20 
kartų didesnė negu Amerikos. (AP)
• Australijos informacijos ir imi
gracijos ministeris yra lėktuvu iš
vykęs į Britaniją ir JAValstybės, no
rėdamas gauti laivų, su kuriais nori 
nuvežti į Australiją keletą šimtų 
tūkstančių britų ir europiečių kaip 
emigrantų. Manoma net lėktuvu ve- 
žiuoti. (AP)
• Monsignor Santin, Triesto katali
kų vyskupas, nors buvo Ir lengvai 
sužeistas, vis dėlto pabėgo iš komu
nistų, kurie mėgino jį pagrobti iš 
Capo d’Istria katedros.
• Tautinių žydų komitetas planuoja 
masinį vykimą DP į Palestiną ne
žiūrint britų blokados. Vasaros pa
baigoje numato 10 laivų iš karto per 
dieną nugabenti 20 — 30.000 žydų į 
Palestiną.
® UP praneša, kad Japonai jau 
1939 m. sausio mėn. planavę nužu
dyti Staliną. Dokumente nurodama, 
kad Oshimai pasisekę įgabenti 10 
rusų į Kaukazą sū bombomis Stali
nui sunaikinti.

• Irano kariuomenės karininkas 
pareiškė, kad Barzani klajoklių ap
rūpinimas amunicija ir maistu einąs 
iš Rusijos. Irano pareigūnai tariasi 
su Turkijos ambasadoriumi dėl ben
dros veiklos prieš bandas. (AP)
• 15 lenkų mirė ir apie 200 kitiem 
gręsia apakimas, nes jie išgėrę ne
valytos degtinės Lodzėje. Pardavė
jas areštuotas. (AP)
• Pasaulyje dar yra 9.000.000 ver
gų, kaip praneša Žmogaus teisių 
tarptautinė konferencija. Ji siūlo 
JTautoms panaikinti vergiją. Abisi
nijoje yra 2 mil. ir apie tiek Kinijoje, 
Arabijoje — 700.000, Libijoje ir ki
tose Afrikos srityse — 300.000, o Pie
tų Amerikoje — net 4 milijonai ver
gų. (Reuter)
• New York Herald Tribune veda
majame, užsiminęs apie didžiulį vaid
menį, kurį Europoj, o ypač Vokieti
joj, mainų santykiuose vaidina ciga
retės, siūlo Vokietijos bankų seifuose 
deponuoti kelis milijonus kartonų 
amerikietiškų cigarečių ir išleisti jo
mis padengtą valiutą. Kadangi ci
garetės Vokietijoj dabar eina valiu
tos vietoj, tai toks sprendimas tech
niškai tik suprastintų ir palengvintų 
„valiutos“ pervežimą. -E.-
• Gromyko vėl pradėjo kovą dėl 
JAValstybių atominių bombų gamy
boj pakeitimo atominės energijos 
kontrolės srityje. (UP)
• Kai kuriomis prancūziškųjų šal
tinių žiniomis, sovietų ambasadorius 
Paryžiuje, Bogomolovas, paaukštin
tas į užs. reik, viceministerius ir iš 
Paryžiaus atšaukiamas. Paryžiuj spė
jama, kad tasai paaukštinimas ir at
šaukimas yra veikiau nemalonės ak
tas: Bogomolovas esąs kaltinamas dėl 
komunistų išgujimo iš prancūzų vy
riausybės, tai pat jis buvęs papeiktas 
už tai, kad nesulaikė Blumo inicia
tyvos Londone, privedusios prie britų 
— prancūzų sąjungos pakto pasirašy
mo. Kai kurie Paryžiaus laikraščiai 
spėja, kad Bogomolovo paaukštini

mas jį nuves pas jo kolegą Dekano
zovą, kuris esąs ištremtas į Sibirą 
-E.-
• Britų vyriausybė atmetė sovietų 
protestą dėl baltų DP įsileidimo į 
Angliją, paaiškindama, kad baltai 
nėra sovietų piliečiai. ' Britų notoje 
pažymima, kad pagal britų sovietų 
susitarimą sovietų piliečiais tepripa- 
žįstami tie asmenys, kurie 1939 m, 
rugsėjo 1 d. arba anksčiau gyveno 
sovietų teritorijoje. -E.-
• Prieš kelias savaitės ginkluoti ru
sų kariai Berlyne buvo pagrobę 1! 
amerikiečių zonos vieną lenkų tau
tybės ponią su sūnumi. Dabar rusai 
dėl to žygio atsiprašo, bet negrąžina. 
Amerikiečiai reikalauja juos grąžinti. 
Ponia anksčiau tarnavusi pas rusus, 
bet vėliau pabėgusi į šią pusę, nei 
nenorėjo, kad ją grąžintų į Lenkiją. 
Reikalavimas nenutrūksta. (DM)
• Prieš išvykstant amerikiečių 7 
žurnalistam ir fotografams į rusų zoną, 
gautas pranešimas, kad įvažiavimas 
atidėtas, nes Sovietų karinės vado
vybės pareigūnas išvykęs ir nesą 
kam pasirašyti leidimo.
• Graikija ir JAValstybės pasirašė 
pagalbos susitarimą, pagal kurį Grai
kijai bus teikiama ekonominė pa
rama.
• JAV kariuomenės vadovybė pla
nuoja visus pėstininkus paruošti pa
rašiutininkais. Pradžiai, pareiškė 
gen. L. Devers, sausumos kariuome
nės vadas, esą organizuojama viena 
divizija su 13.500 karininkų ir karių, 
kurie su priklausomais vienetais su
darys 16.000 asmenų. (AP)
• Čilės prez. Videla per radiją įspė
jo Čilės komunistus, jog jis nedelsiąa 
imtis griežtų priemonių, jei jų vei
kla parodysianti, kad tatai reikalin-'' 
ga. (Reuter)
• Portugalija vykdo kariuomenės 
valymą: esą paprašyta pasitraukti 11 
senesnių karininkų ir 12 univers. 
profesorių, nes jie aptarę ir vykdę 
„revoliucinius manevrus“. (DM)

dėjams ar šiaip privatiems spaudos 
kolekcionieriams, nesantiems tikrais 
dėl jų turimų spausdinių išsaugojimo 
ilgesniam laikui. Be to, kiekvienas 
kad ir menkas įnašas savaime tur
tins ir įvairins Baltijos universiteto 
biblioteką, kuria naudojasi esamieji 
ar busimieji mūsų intelektualai. I

vos laivai, 4 naikintojai ir 1 plaukio
jantis dokas. Birželio 23 d. eskadra 
atplaukia į Rosith, Škotijoje. Iš čia 
kovos laivai plauks į Oslo, Norvegi
joje, lėktuvnešiai į Goeteborgą, Šve
dijoje, ’ o naikintojai į Kopenhagą, 
Danijoje. Po to, jau liepos mėnesį, 
karo laivai aplankys Weymontho,

Reikšmingas posūkis JAV darbo politikoje
NAUJASIS ĮSTATYMAS LEIDŽIA VYRIAUSYBEI UŽDRAUSTI STREIKUS

Siomįs dienomis Jungtinėse Vals
tybėse įvyko nepaprastai didelės 
svarbos įvykis — tai ginčas dėl nau
jojo darbo teisės įstatymo, kuriuo

gi Londono BBC radijo žiniomis, bir
želio 23 d. panašiai pasielgė ir sena
tas. Tuo būdu naujasis įstatymas 
laikomas priimtu.' Dabar jam belieka

jimai kuriais vadovaudamasi vyriau-- 
sybė gali ypatingos reikšmės turin
čiose pramonės šakose, pvz., anglies 
ir plieno pramonėje, ginčo objektą

D. Britanijos min. pirm. Attlee gina žmogaus teises
Ministeris pirmininkas Clement 

R. Attlee,, kalbėdamas Yorkshiro 
angliakasiams, pareiškė, kad „kai ku
riuose rytinės Europos kraštuose 
žmogaus teisės yra paneigtos“ ir su
daromos vadinamos demokratinės 
vyriausybės, pamegdžiojančios tikrą
ją demokratiją.

P. Attlee tiesiogiai puolė darbie- 
8ių kairįjį sparną, kuris apie ryti
nėje Europoje vykstančius reiškinius 
nutyli, o jei panašūs pasitaiko deši
niųjų vyriausybių valdomuose kraš
tuose, tada griežtai protestuoja. Čia 
pat jis griežtai kritikavo rytinėje 
Europoje esamą praktiką pareikš
damas: „Kalbos laisvė, sąžinės laisvė,

asmens laisvė — yra individualios 
teisės kiekvieno žmogaus, ar jis būtų 
kapitalistas ar darbininkas, konser
vatorius, liberalus ar socialistas.“

„Kur yra tokie nukrypimai, kaip 
kad vienas kandidatų sąrašas, kur 
yra vyriausybė, kurios negalima pa
šalinti balsavimo būdu, — ten nėra 
tikrosios demokratijos, ten nėra ti
krosios laisvės.“

Toliau p. Attlee išsireiškė: „Mūsų 
užsienio politika paremta principais. 
Mes laikome, kad kiekvienas'žmogus 
turi teisę pasirinkti savo vyriausybę, 
ar tai ji būtų konservatyvi, liberali, 
socialistinė ar komunistinė.“

norima gerokai apkarpyti profesinių 
sąjungų kompetenciją. Naujojo įsta
tymo, vad. Taft-Hartley-Blll, projek
tas buvo pakankama balsų dauguma 
priimtas ir reprezentacinių rūmų ir 
senato. Prez. Trumanas jį birželio 
20 d. vetavo, pasinaudodamas turi
mąja prezidento veto teisę. Kad šį 
veto padarytų negaliojančiu, kitais 
žodžiais, kad įstatymas būtų vistlek 
priimtas, reikalinga, kaip numato 
konstitucija, kad už jį antrąsyk svar
stant arba prieš prezidento veto, pa
sisakytų ne mažiau kaip po du treč
dalius ir reprezentacinių rūmų ir se
nato atstovų. Su šiuo įstatymu taip 
ir atsitiko: kaip birželio 22 d. infor
muoja UP/NP, pakankama atstovų 
dauguma prieš prez. Trumano veto 
pasisakė reprezentaciniuose rūmuose,

įsigalioti — prezidentui jį pasirašyti.
Taft-Hartley-Bill yra įstatymas, 

naujai sureguliuojąs teisinę darbo 
būklę, dėl kurios taip smarkiai ko
voja visi amerikiečių profesiniai 
sambūriai. Jis apima visą eilę ligi 
šiol buvusių paskirų nuostatų ir už
tat jo svarstymas buvo toks drama
tiškas, o ypač sunkus tai buvo užda
vinys prez. Trumanui. Priimtasis 
įstatymas savo pagrindine dalimi 
papildo amerikiečių darbo teisės pa
grindus, kuriuos buvo 1935 m. liepos 
5 d. pasirašęs prez. Franklin D. Roo- 
seveltas. Šie pagrindai buvo numatę 
dideles teises profesinėms sąjungoms 
ir įsteigę specialią žinybą, kurios 
paskirtis buvo ypatingai sekti už
darbio normas. Kiti svarbesni priim
tojo įstatymo nuostatai yra: 1) įgalio-

aiškinti teismo keliu, 2) panaikinimas 
nuostato, kad tik profesinių sąjungų 
nariai tegali būti samdomi, 3) už
draudimas kai kurių rūsių streikų ir 
sąjūdžių, 4) pavedimas teismui 
bausti profesines sąjungas dėl su
tarčių sulaužymo.

Londono BBC radijo išvedžiojimu, 
po šio susidūrimo tarp prez. Tru
mano ir JAV parlamentinių organų 
galinti susidaryti įtampą, dėl kurios 
galis pasunkėti kitų prez. Trumano 
pateiktų įstatymų priėmimas. Kaip 
ten bebūtų, tačiau visas šis konfliktas 
ir ypačiai naujojo įstatymo įgyven
dinimas suvaidins didelį vaidmenį 
ateinančių- metų rudenį (vykstan
tiems JAV prezidento rinkimams, o 
dar didesnė — JAV ūkiniam ir ii 
dalies politiniam gyvenimui
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