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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS, IŠEINĄS DUKART SAVAITĖJE
■■ ... .. ■

Dillingen/D., 1948 m. spalių 6 d.

Tu priklausai Lietuvai!
Lietuva bus laisva. Pavergtos 

tautos išsivaduos iš priespaudos. Iš
vaduotųjų kraštų atstatymui bus bu
riamos visos fizinės ir moralinės pa
jėgos. Nuo Lietuvos krašto atstaty
mo neatpalaiduojamas nė vienas 
žmogus — lietuvis ar tikrasis Lietu
vos pilietis, jei tik jis nėra nusikal
tęs lietuvių tautai ir kraštui ir jeigu 
jis nėra išsižadėjęs savo tėvų krašto,

Lietuvos intelektualų antrajame 
tremties suvažiavime buvo priimtos 
rezoliucijos, kuriose kreipiamasi j vi
sus lietuvius — tiek užjūrio brolius 
ir seses, kurie jau nuo seno gyvena 
užsienyje, tiek i tuos tautiečius, kurie 
neseniai iš tremties išvyko. ir dar 
išvyks į pasaulio kraštus, — kad jie 
visi atsimintų pavergtąją Lietuvą ir 
ruoštųsi jos atstatymui. Užjūrio bro
liai ir sesės kviečiamos kaupti savo 
dvasinius ir materialinius kapitalus, 
kad jais, kaip ir po pirmojo pasauli
nio karo buvo labai daug prisidėta 
pri% Nepriklausomybės atstatymo, 
steigiant amerikiečių įmones, fabri
kus, organizuojant bendroves, ir da
bar padarytume tą įnašą, o gal net 
ir didesnį.

- Lietuvos kraštas bus nusiaubtas 
kaip niekada. Užjūrio lietuvių finan
sinė parama, dalyvaujant savo kapi
talais atkursimoje Lietuvoje, bus 
ypatingai naudinga ne tik pačiam 
kraštui, bet ir toje akcijoje dalyvau
jantiems.

Nemažesnis dėmesys buvo suva
žiavime nukreiptas į lietuvius trem
tinius, pradedant mokslo žmonėmis 
ir baigiant eiliniu lietuviu. Visi trem
tyje esą lietuviai, ar jie būtų čia Vo
kietijoje, ar jau išvykę užjūrin, ar 
dar išvyks — turi ruoštis išvaduotos 
Lietuvos atstatymui. Kiekvieno trem
tinio darbas turi būti susietas su Lie
tuva ir neturi ribotis vien savo as
meniniu patogumu. Vieno asmens ar 
vienos šeimos geras gyvenimas, jei 
jis nėra susietas su savo tauta, ben
druomene, prie kurios riša tėvų kal
ba, tautiniai papročiai, tautos dvasia 
ir kultūra, nepatenkina visų jų as
piracijų. Svetimoje aplinkoje begy
vendamas tautietis skursta, nežiūrint 
jo materialinių išteklių. Kaip auga
las, atvežtas į jam svetimą ir skir
tingą klimatą, neduoda tokių žiedų 
ir vaisių, taip lietuvis, atitrūkęs nuo 
savo tėvų žemės, nuo gimtojo krašto, 
nuo Lietuvos kalnelių, žaliųjų pievų ir 
mėlyno dangaus, — negali jaustis lai
mingu. Žmogus yra kūrėjas ne tik 
sau, bet ir kitam. Žmogus pasiten
kina tik tada, kai jis dalyvauja tau
tos ir visuomenės bendroje dvasinių 
ir materialinių vertybių kūryboje. 
Be šio kūrybinio dalyvavimo žmo
gaus gyvenimas, nors ir reikštųsi 
materialiniu pertekliumi, yra prily
ginamas kalinio gyvenimui. Šitoji 
aplinkybė ir verčia lietuvius budėti 
tautos sargyboje ir ruoštis jos sta
tybai.

Intelektualų suvažiavimas, turė
damas visa tai galvoje, ir kreipiasi 
į visus lietuvius tremtinius, kad jie, 
kur bebūtų, ruoštųsi Lietuvos krašto 
atstatymui. Pasiruošimas turi eiti 
keliomis kryptimis. Pirmiausia kiek
vienas tautos narys daro viską, kad 
palengvintų mūsų vadovaujantiems 
veiksniams kovą dėl Lietuvos krašto 
laisvės; kiekvienas lietuvis-ė savo 
veiksmu skleidžia savoje aplinkoje 
geriausius tautos papročius, kelia 
tautos kultūrą, garbę, jos demokra
tines idėjas ir kt. Kiekvienas lietu
vis renka naudingas žinias, krašto 
reikalams. Visa, kas randama sveti
mo krašto ūkyje naudinga, jis pasi
savina, kad sugrįžęs į savo kraštą 
galėtų pritaikyti ūkio atstatymui. 
Būdami kultūringuose ir civilizuo
tuose kraštuose, galime daug ko iš
mokti, o mums visko reikės. Reikės 
ne tik išmokti ir pritaikyti, reikės 
ūkinėje srityje kovoti, kad išsilaiky
tume tarptautinėje ekonominėje rin
kų konjunktūroje. Todėl visi lietu
viai, kur bebosime, mokykimės visa 
tai, kas bus naudinga Lietuvos krašto 
valstybiniam-politiniam ir ūkiniam 
gyvenimui atkurti. Lietuvos kovojan
tieji sūnūs laukia paramos. Neapvil
kime. A. M.

Ar Sovietai iš tikrųjų nori karo?
Taktiniai manevrai. - Griežia, kieta ir taikinga Vakarų

Sąjungininkų politika veikia šaldančiai
Karo pavojus paskutiniu metu 

tiek suaktyvėjo, jog daug kas pra
dėjo net jaudintis. Ir nenuostabu, 
nes Sovietų Sąjungos įžūlumas ir 
suktumas Berlyno klausimu iš ti
krųjų sudarė rimtą baiminimosi 
priežastį. Sovietai, savo naikintu
vais „Jak“ užpuldinėdami JĄ.V ir 
britų transporto lėktuvus, tartum 
ieško priekabių, kaip įžiebti pritvin
kusią atmosferą. Maršalo Sokolov- 
skio „nukrypimas“ nuo Stalino li
nijos, kurią jis nubrėžė Vakarų pa
siuntiniams Maskvoje, taip pat pri
sidėjo prie nerimo sukėlimo.

NYKT rašo, kad karo psichozė 
jaučiama ir amerikiečiuose. Per 
paskutines savaites amerikiečiai 
įlausinėjasi vienas kitą: „Ar tu

Berlynas — Saugumo Taryboje
Pirmadienio vakare Saugumo Ta

ryba, Argentinos atstovui pirminin
kaujant, pradėjo svarstyti. Vakarų 
valstybių įteikta skundą Berlyno rei
kalu. Sovietų atstovas Vyšinskis pra
dėjo debatus, iš paskutinosios steng
damasis įtikinti, kad šis klausimas iš 
viso nesvarstytinas. Jo teigimu, nesą 
jokios blokados, nes Sovietai pažadė
ję iš savo išteklių pilnai aprūpinti 
viso Berlyno gyventojus. Paskutine 
nota Sovietų, vyriausybė pasiūliusi 
Berlyno klausimą kartu su visos Vo
kietijos problema svarstyti keturių 
užs. reikalų ministerių konferencijai, 
nes tik ji, o ne Saugumo Taryba 
esanti kompetetinga tatai spręsti.

Po Vyšinskio kalbėjo JAV atsto
vas Dr. Philip C. Jessup pažymėda
mas, kad paskutinėmis valandomis 
Sovietų įteiktas pasiūlymas, dar kar
tą šaukti keturių užs. reikalų minist. 
konferenciją, padėties nekeičiąs. Da

manai, kad kitas karas bus?“ Nors, 
esą, toki pareiškimai ne visada tu
rėdavę rimtą pobūdį, tačiau jie nu
rodo, jog ir Amerikos gyventojai 
nėra laisvi nuo karo pavojaus bai
mės, nors jų tiesiog kąrąs ir ne
paliestų. Visai kita padėtis yra gy
venantiems Europoje, kur raudo
noji armija ir Sovietų penktoji ko
lona yra išsidėsčiusi pagal Krem
liaus nurodymus ir suderina jų dar
bus, pasireiškiančius ekonominio 
sabotažo veiksmais (streikais).

Anglų-Amerikiečių spaudoj ran
dame apsčiai medžiagos, vertinan
čios esamą politinę situaciją ir 
prieinama vis dėlto nevieningos iš
vados, kad karo greitu laiku nebus, 
nes Sovietai nepajėgtų pasaulio 
mastu karo vesti ir negalėtų jo lai
mėti, net tikėtis jį laimėti, nors jie 
ir -mėgintų per savo penktąją kolo
ną suorganizuoti tarptautinį pilie
tinį karą, kuriame, kaip sudrumsta
me vandeny žvejys žuvį, mėgintų 
gaudyti savo karo aukas, naikinda
mi intelektualus, politinius priešus, 
ir kurdami raudonas vyriausybes. 

Aniisovietinės demon
stracijos J.A.V-se

Kaip informuoja AP, spalių 3 d. 
New Yorke įvyko didžiulės demon
stracijos, kuriose dalyvavę 24.000 
žmonių nešė Stalino iškamšą, paga
liau ją pakorė ir sudraskė sovietinę 
vėliavą. Demonstrantus ir jų išdai
gas stebėjo mažiausia ketvirtis mill- 
jomo žmonių. Progą antisovietinėms 
nuotaikoms taip vaizdžiai pasireik
šti davė Amerikos lenkų jaunimo 
sąjungos suruoštos eitynės, kurio
mis buvo minima pilietiniame kare 
žuvusio brig. gen. Kazimir Pulaski 
200 metų mirties sukaktis. (NZ)

Greta šių pozityvių pareiškimų, 
randame ir pesimistiškų nuotaikų, 
kurios netsisako nuo karo pavojaus 
grėsmės ir teigia, kad karas galėtų 
kilti netikėtai, šiai tezei paremti 
nurodoma Sovietų vidaus gyvenimo 
sunkumai, kuriuos būtų lengviau 
likviduoti sukėlus karą ir visų dė
mesį nukraipus į tėvynės gynybą 
bei jos pavojus. Sovietų vidaus Šim
kums ir ekonominį atsiekimą stato 
argumenių eilėn ir tie, kurie mano, 
dėl ko sovietai negali kariauti. Su 
tokiais samprotavimais galima su
tikti, nes Stalinas, nors ir diktato
rius, linkęs labiaū apsvarstyti, negu 
Hitleris ir Mussolini, kurie persi
skaičiavo. Tačiau, būdamas dikta
torius, ir jis nėra laisvas nuo tos 

bartinė Berlyno būklė gresianti pa
saulio taikai. Jo teigimą, kad Berly
no klausimas svarstytinas Saug. Ta
ryboje, parėmė D.Bri<“wijos ir Pran
cūzijos atstovai.

Po kelias valandas užtrukusių de
batų, nieko nenutarus, klausimas bu
vo atidėtas ir “varstomas antradienio 
vakare.

Visi trys Vakarų užs. reikalų mi
nisterial Paryžiuje svarstė paskutinės 
■Sovietų natos turinį, principe pritar
dami dar naujai keturių konferenci
jai, tačiau reikalaudami, kad pirma 
visa ko Sovietai atšauktų Berlyno 
susisiekimo trukdymus. Čia patMar- 
shallis išreiškęs Stalinui specialų pa
siūlymą, kad JAV, D. Britanijos ir 
Prancūzijos vyriausybės sutinkančios 
atidėti Vakarų Vokietijos vyriausy
bės sudarymą, iki susirinks visi ke
turi svarstyti visos Vokietijos pro
blemos.

klaidos, kada persiskaičiuoja riba, 
kada matoma, jog nebėra kitos išei
ties, kaip pradėti karą, nes Vakarų 
Sąjungininkai pradeda tvirtą, kietą 
politiką, kurioje vis mažiau bepa
lieka spragų, pro kurias Sovietai 
galėtų pralysti.

Šiandieną JAV užimtoji pozicija 
tarptautinėje politikos arenoje yra 
viena ryškiausių ir stipriausių. Ne
reikia užmiršti, kad Amerikos už
sienių politika dabartiniu metu yra 
diriguojama krašto gynybos organo, 
kuris numato visus ėjimus ir tuojau 
juos paremia reikalingu kiekiu ir 
svoriu karinių pajėgų, kaip šach
matininkas daro ėjimus šachmatų 
lentoje. JAV užsienių politikos ir 
krašto saugumo reikalų suvedimas 
į vieno karinio organo rankas yra 
pirmasis įvykis Amerikos istorijoje, 
kai užsienių politikai diriguoja ka
rinis personalas. Šia proga reikia 
prisiminti p. Marshallio, tik ką atė
jusio į užsienių reikalų ministeri
jos ^rūmus užs. reik, ministerio po
stui užimti, pareiškimas, kuriame 
buvo pabrėžta, kad

šiuo metu užsienių politikos 
negalima tinkamai tvarkyti, 
jei ji nebus paremta karinių 

pajėgų.
Šioji p. Marshallio politika išei

na dienos švieson, nežiūrint ar kam 
ji patinka ar ne. Mes matome, kad 
JAV užsienių politika yra karinio 
organo rankose, kad JAV pradeda 
atsiginkluotl, kad jos atomo paslap
čių neišleido iš savo rankų, ji sie
kia sudaryti su Franco sutartį dėl 
karinių bazių už Pirėnėjų kalnų, 
kad Amerika apsaugojo Graikiją 
nuo komunistinio režimo, o Turkija 
tampa rimtu atsparos tašku ir gera 
laivyno ir aviacijos baze bėdos at
vejui. Pridėjus Vakarų unijos su
darytą karinį organizacijos komite
tų, nors ir su kai kuriomis sprago

mis, susidaro daugiau argumentų už 
tai, kad Sovietai gali karo nebeno
rėti.

Užsienių politikos draugijos 
Amerikoje išspausdintame biulete
nyje taip pat aprašomi Sovietų Są
jungos “vidaus sunkumai. Aprašy
mai remiasi iš Sovietų šaltinių 
gauta medžiaga. Pagal tai, Sovietų 
Sąjungoje per paskutinius metus 
ekonominės sąlygos net pablogėju
sios ir esančios blogesnės negu tai 
buvę prieš karą. Represijos dėl kri
tikos Ir opozicijos atitinkamai su- 
prestėjusios. Nepasitenkinimo bal
sai vis labiau iškyla, nors ir tyliai. 
Ten pat rašoma, kad Hitleriui išny
kus, Stalinas ir jo draugai ciniškai 
apgaudinėja savo tautiečius, iškrai
pydami faktus apie Vakarinių kraš
tų gyvenimo sąlygas, jų kultūrą 
ir t. t.

Atslūgimo ženklų jaučiame ir 
Višinskio pasiūlyme dėl atominių 
ginklų gamybos kontrolės. Jei pir
miau Sovietų Sąjunga reikalavo, 
kad pirmiausia reikia sunaikinti 
pagamintus atominius ginklus, juos 
uždrausti toliau gaminti ir tik pa
skui prie Saugumo Tarybos, suda
ryti tarptautinį kontrolės organą, 
kuris jau sektų, ar kuris kraštas 
nepradėjo jų vėl gaminti, — tai da
bar Sovietai Višinskio lūpomis reiš
kia sutikimo kartu uždrausti a. 
ginklų gamybą ir įsteigti kontrolės 
organo funkcijas. Jei toks organas 
bus prie Saugumo Tarybos, kur dar 
yra veto teisė, jis gali pasidaryti ne
veiksmingas. Sovietų Sąjungos įteik
toji kaip atsakymas į Vakarų rug
sėjo 26 d. nota reiškia irgi derybų 
užtęsimą ir nenorą nutraukti tai
kingus santykius su vakariečiais.

Suminėti anglų-amerikiečių spau
dos pasisakymai bei JAV ir Vakarų 
unijos užimta pozicija leidžia su
tikti su daugumos balsų pareiškimu, 
kad sovietai karo nenori ir kad jo 
neseikėtų artimiausiais mėnesiais 
laukti, nebent Sovietai iš silpnumo 
jo griebtųsi. J. A.

Naujas Sovietu melas apie Pabaltijį
SOVIETŲ PROPAGANDOS KALENDORIUS

Iš Švedijos gautomis žiniomis 
Maskvoje 1947 m. buvo išleistas ka
lendorius, kuriame peržvelgiama 
30 metų (1917—1947) sovietinio re
žimo raida. Dabar jis pardavinėja
mas šiapus geležinės sienos.

Šioje knygoje surinkta jau se
niau vartoti šūkiai, ir duomenys 
taip parinkti, kad skaitytojai nesu
prastų melo.

Straipsnis apie Estiją, Latviją ir 
Lietuvą parašytas tuo pačiu pavyz-
džiu ir padalytas į dvi lygias dalis. 
Pirmoje dalyje kalbama apie praeitį, 
o antroje — apie 5 metų planą. 
Penkmečių planas niekad nebuvo 
Rusijoj įvykdytas, kai Baltijos 
kraštuose jie remiasi prieškariniu 
lygiui Apie Lietuvą rašo, kad di
džiausias medvilnės ir vilnų fabri
kas yra sutvarkytas ir kad Klaipė
dos miestas ir uostas beveik visiš
ki atstatyti.

Kalendoriuje nurodoma, kad so
vietinis režimas Pabaltijy buvęs at
statytas jau 1918 m., tik buržuazinių 
nacionalistų, padedant vokiečiams, 
sugniuždintas. Toliau nurodoma, 
kad Pabaltijo kraštai tikrosios ne
priklausomybės neturėję, tik me
namą, jos buvusios „pusiau koloni
jos vakarų Europos didžiųjų kapi
talistinių kraštų“. Kalendoriuje taip 
pat neteisingai atvaizduojama pra
monės padėtis. Prieš karą caristi- 
nėj valdžioj esą Estijoje daugiau 
dirbę darbininkų negu po karo, kai 
buvo nepriklausoma. Tačiau tai taip 
pat netiesa.

Paskutinės aktualijos
— Ekzilinė Ukrainos vyriausybė 

įteikė Jungt. Tautoms memorandu
mą, prašydama sudaryti specialią 
Jungt. Tautų komisiją, kuri ištirtų 
padėtį Rytų Europoje.

— Kaip britų diplomatiniai stebi-
tojai Vienoje spėlioja. Sovietai esą 
pakeitę savo politiką Austrijos at
žvilgiu: jie nebercmslą Jugoslavijos 
pretenzijų į Karintiją ir esą linkę ati
traukti savo okupacines pajėgas iš 
Austrijos. Taip pat Sovietų paskati
nimu Paryžiun jau atvykęs Austri
jos užs. reik, ministeris Dr. K. Gru
ber. Tikimasi, kad Paryžiuje netru
kus bus atnaujintos derybos dėl tai
kos sutarties su Austrija.

— Protestuodami prieš kainų kl- 
lamą, streikuoja Prancūzijos anglia
kasiai. Iniciatyvos streikui organi
zuoti ėmėsi komunistų vadovaujama 
profesinė sąjunga, 48 vai. jai prataria 
ir nekomunistinės. Streikuoja per 
300.000 angliakasių, sudarydami kraš
tui milžiniškų nuostolių, • nes Pran
cūzijoje tuo būdu per dieną nepri
kasama per 100.000 tonų anglies ir 
trukdomas visas ūkinis gyvenimas.

— Visi trys vakarinių zonų kari
niai gubernatoriai paskelbė įstatymą 
Nr. 65, kuriuo baigiamos tvarkyti pa
gal valiutos reformos įstatymą de
ponuotos pinigų sumos. Kaip žino
ma, po paskutinio suvaržytų DM su
mų atpalaidavimo užblokuotose s-to- 
se buvo palikta po 5% deponuotų 
sumų. Dabar šios sumos galutinai 
sutvarkomos šiaip: iš 10 DM sep
tynios visiškai nubraukiamos, dvi
— atpalaiduojamos išmokėti arba 
perkeliamos į laisvąsias sumas 
Ir pagaliau viena — perkeliama | 
ilgalaikius kreditus. Vykdomieji 
nuostatai bus paskelbti iki 1949 m. 
sausio 1 d.

— Vokiečių ūkio taryba pakeitė 
kai kurioms dažniau vartojamoms 
prekėms akcizo mokesčius, kurie 
smarkiai pakeis jų kainas, jeigu bus 
gautas karinės valdžios pritarimas. 
Tuo būdu kavos svaras kainuotų 
11—12 DM (degintos užsieninės — 
13 DM); degtinės butelis 6,25—6,58 
DM; rūkalai: cigarai — pradedant 10 
pf. už vien., cigaretės — 8 pf., ta
bakas smulkus — 28 DM kg, rupus
— 14 DM; 7—8 •/• alus 0,90—1,00 tu
rėtų maždaug 25 */« pabrangti.

Šlykščiausias aiškinimas kalen- 
doriuje^yra apie Pabaltijo inkor
poravimą į Sovietų Sąjungą. Rei
kia tikėtis, kad pasaulis vieną kar
tą pradės ne viskam tikėti, ką So
vietai sako ir rašo, bet žiūrės, ką 
jie daro ir ką jau yra padarę bei 
rengiasi daryti. Ateis galas visiems 
melams ir praregės pasaulis, kas 
dedasi Sovietų „rojuje“, kur šimtai 
vergų stovyklų kenčia nežmoniškas 
gyvenimo sąlygas (Newsletter). •

JAV ruošia karinės' 
pagalbos programa

JĄ SVARSTYS KONGR. SESIJA
Nuolat gresiant iš Sovietų pusės 

Vakarams ir apskritai demokrati
niam pasauliui, JAV taip pat yra su
sirūpinusios savo krašto gynyba, pri
sidedant prie Vakarų karinės unijos 
arba teikiant jai paramą kita forma.

J.A.Valstybės departamentas tiki
si paruošti naują karinę programą 
Vakarams padėti ir pateikti naujam 
81-mam kongresui, kuris susirinks 
sausio mėn. Programoje numatyta 
„Šaltasis karas“ — paskolos-nuomos 
planas teikiant Vakarų unijai vist^ 
kas reikalinga, jei įvyktų tarp Rytų- 
Vakarų susidūrimas.

Penki Vakarų kraštai nuolat slap
tai posėdžiauja, išdirbinėja gynybos 
planus ir prašo Ameriką paramos 
tiek kariniais dalykais, tiek rei'vvvif 
esant — finansais. (UP/a)
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Juozas Žukauskas

Baltieji negrai plaukia vandenynais
anoje tolimoje žemėje. Kai kurios 
motinos pasakoja mažiems vaikams 
pasakas, kad jų tėtis važiuoja t kai
mą parvežti obuolių ir sugrįš rytoj 
po pietų. Vaikai tiki toms pasakoms

Prieš dvidešimt metų, sėdėdamas 
gimnazijos suole, ne kartą godžiomis 
akimis sekdavau žemėlapy pasaulio 
kontinentais. O dažniausiai smalsu
mas nukrypdavo į tolimiausiąjį pa
saulio kontinentą — Australiją. Toji 
žemė man tada atrodė lygia taip pat 
nepasiekiama, kaip ir Mėnulis, Mar
sas ar kuri nors kita šios visatos pla
neta. Po kelių metų kartą sutikau 
žmogų, buvusį Australijoje. Jis pa
pasakojo man apie tą kraštą nuosta
bių dalykų. Jau vien tos tolimos, il
gos kelionės nupasakojimas taip ma
na sudomino, jog ištisomis naktimis 
nebegalėjau užmigti. Vis galvojau ir 
svajojau apie tas jūras, okeanus, 
tropinius uostus ir apie tą tolimą, 
patrauklų kraštą. O patsai tas žmo
gus, kuris pasakojo buvęs Australi
joj, anuo metu man buvo pasidaręs 
kažkpkiu pasakos laiminguoju, kaž
kokiu pusdieviu. Maždaug po dešim
ties metų, kelių vasarų mėnesiais 
įvairiomis kryptimis išvažinėjau Eu
ropos kraštus, išklaidžiojau pusę Af
rikos. Puikios ir įdomios buvo tos 
kelionės, tačiau, kiekvienąsyk grįžęs } 
mažąją savo tėvynę, kas kartas la
biau ją pamildavau. Ir jau tada, po

dyti keliai į visas keturias pasaulio 
šalis.

Kai gyvenimas vilkų duobėje žu
dančiai apkarto, mus pradėjo lankyti 
įvairiausių kraštų labdariai. Jie švie
tė suvargusį mūsų organizmą Rent
geno lempomis ir dėliojo mus ant 
svarstyklių. Tuos, kurių organizmą 
jie rado šio to vertą, sodino į laivus 
ir išvežė už okeanų. Už marių ir 
okeanų dideli, beribiai plotai, amži
nos vasaros ir žmogus su žmogum ten 
nesusigaudo. Anuose kraštuose išmi
rė daug negrų ir raudonodžių. Ak, 
kas benudirbs jų paliktus darbus!...

Vilkų duobėje žydėjo vyšnios, 
obelys ir persikai. Raudoni ir balti 
žiedai. Vienišas grožis toje nesvetin
goje žemėje, tarytum vainikai ant 
numirėlio karsto. Po kętverių metų 
vargo, kovos su mirtimi, paniekini
mų ir apgaulės, pavasaris suruošė 
man gražiausią atsisveikinimą.

Ludwigsburgo prekių stotyje sto
vėjo ilgas, apskuręs traukinys. Mums 
šešiems šimtams benamių. Vagonų 
languose pilku rūpesčiu apsiniaukę 
veidai. Ties jais, apačioj, dar labiau 
apsiniaukę, daugelio ašaromis patvi
nę. Kur ir kada bepasimatysim?...

Stoviu prie lango ir mąstau. Pri
simenu anas vaikystės dienas, aną 
žmogų, buvusį tolimiausiame pasau
lio kontinente. Aną pasakos laimin
gąjį, aną pusdievį... Nepagalvojau 
tada apie tą kartėlį, kurį dabar 
jaučiu?

Prie manęs prisiartina nepažįsta
ma lietuvaitė. Tyliai, be žodžių iš
tiesia man raudoną tulpę. Sumišęs 
stebiu, kaip ji nutolsta lengvutėlials 
žingsniais. O rankose jaučiu laikąs 
didžiausią brangenybę. Tarytum leng
viau: drąsiau pasidaro.

Prie gretimo vagono kažkas sako 
atsisveikinimo kalbą. Būrelis žmonių, 
laikydami rankose po glėbį marga
spalvių gėlių, klausosi nuleidę akis. 
Kalbėtojo kalboje daug gražių žo
džių, labai tolimų gyvenimo realybei. 
Klausytojai klauso vien dėl to, jog 
žino, kad tokiu momentu reikia kam 
nors kalbėti.

Žmonos su mažais vaikais, tėvai 
ir motinos, broliai ir seserys, išlydė
dami savo artimiausiuosius, laužo žo
džius, blaškosi, gniaužo sumišusiose 
rankose drėgnas nosinaites. Jie visi 
klyktų iš skausmo, jei ne komisijų 
pažadas susitikti už poros mėnesių

ir linksmai moja rankutėmis kažką 
neaiškiai spraksintiems tėvams.

Stovėdamas prie lango seku'tuos 
atsisveikinimo vaizdus, suku tarp 
pirštų raudoną tulpę. Ak, bene ge
riausiai būtų, kad garvežys sušvilptų 
ir pradėtų mus vežti.

Pagaliau tai įvyksta ir mes pasi- 
judinam.

Pustrečios savaitės mus dar išlai
ko Diepholze. Kažkada čia būta bene 
geriausio Trečiojo Reicho aerodromo. 
Dabar tik sulaužytas milžino skele
tas. Prieš keletą metų anglosaksų 
bombos čia suruošę rudųjų vilkų liz
dui vieną šauniausių mirties pokylių. 
Dabar gi tame gigantiškame anų vil
kų kapinyne ropoja pora tūkstančių 
vabalų, bebaigiančių paskutines kal- 
varijas galutinei kelionei į anapus 
okeanų. Tie žmonės per dienų dienas 
jau paskutinį kartą sijojami, svarsto
mi ir čiupinėjami. Ne vieną čia iš
tinka įvairūs netikėtinumai, atsiveja 
nelaimė. O įdomiausia, kad visiems 
iškeliaujantiems čia suteikiama pro
ga kuo mažiausiai valgyti. Vokieti
jos bado antspaudas niekur kitur taip 
stipriai neužspaudžiamas, kaip toje 
paskutinėje Europos benamių prie-

anų kelionių, didysis pasaulis pradė
jo man mažėti ir prastėti. Nebeatro
do Marsu ir tolimasai Australijos 
kontinentas. Ir žmonės, kuriuos vė
liau jau dešimtimis sutikdavau, buvę 
Australijoj, nebeatrodė man toki pa
sakiškai laimingi. Gi kur prie ežero, 
lietuviškos pušies ošimo beklausyda-

Schweinfurias ruošiasi patekti 
| emigracijos istoriją

LIETUVIAI ATLIEKA DIDELĘ DALĮ ORGANIZACINIŲ DARBŲ
mas, ramiai galvodavau. — Po vienų 
antrų metų nuvyksiu aš j tolimesnius 
pasaulio kraštus, pasieksiu ir Austra
liją. O iš to tolimojo pasaulio kampo 
per Indiją ar Japoniją sugrįšiu vėl 
į mieląjį savo gimtinės kampelį, kad 
dar labiau jį pamilčiau, dar labiau jį 
pagarbinčiau. Gyvenimo patyrimas 
kas kartas jau tuomet brandino ma
nyje įsitikinimą, jog aš niekuomet ir 
niekur nerasiu tokio puikaus krašto, 
kaip Lietuva.

Antrasis Pasaulinis Karas pakeitė 
mano gyvenimo kryptį. Kaip ir tūk
stančius mano brolių, jis atskyrė ma
ne nuo gimtosios žemės, nuo tos že
mės kampelio, kuris ligi šiol man bu
vo gražiausias ir jaukiausias. Klai
kaus Europos išprotėjimo metu pri
glaustas vilkų duobėje, nebeatgavau 
atplėštosios žemės ir tada, kai apgai
lėtinos taikos vėliavomis užsirišę 
akis, žmonės susėdo prie braškančio 
pergalės stalo. Milijonai benamių, 
kurių tarpe ir aš su tūkstančiais savo 
brolių, prisiartinę prie to galingųjų 
stalo, maldavom ir šaukėm, kad jie 
nuimtų vergijos pančius ir nuo mūsų 
gimtinių, tačiau jie iškilmingais mo
stais parodė mums melstis į netikruo
sius dievus.

Vardan pasaulio ramybės mes, pa
vergtieji, likome neišklausyti. Mums 
buvo prikergtas baltųjų vergų vardas 
ir iš vilkų duobės mums buvo paro-

1. Truputis praeities
1945 m. lapkričio 19 d. į Kugel- 

Fischer fabriko barakus iš Rotenfelso 
atvyko 400 lietuvių, iš Wiirzburgo 60, 
ir taip susidarė Schweinfurto lietu
vių stovyklos užuomazga, esančios 
tarptautinės (Panzer-Kaseme) 4.000 
lenkų ir 2.000 ukrainiečių stovyklos 
sudėtyje. Laikui bėgant, lietuvių gy
ventojų skaičius išaugo iki 970, ku
riems pavyko pusėtinai gerai įsikurti 
Theodor- Fischer-Platz —Franz Schu
bert ir Mozart gatvių kvartalo gy
venamųjų butų keturiuose namuose. 
Čia tuometiniam UNRRA Direktoriui 
pritariant ir lietuvių laikraštininkų 
pastangomis 1945 m. gruodžio mėn. 
23 d. pasirodė spaustuvėje spausdin
tas „Tėviškės Garso“ pirmasis nume
ris, kuriam vėliau pavyko išaugti į 
rimtą, turiningą ir savarankišką sa
vaitinį, visų lietuvių mėgiamą laik
raštį. Jis kas savaitę lankė skaityto
jus iki 1948 m. kovo 15 d. ir, tik lei
dimo licenziją atsakius, su 117 nume
riu laikinai atsisveikino skaitytojus.

1948 m. sausio 13—31 d. d. ir Wūrz- 
burgo 1000-ties gyventojų stovykla 
buvo priversta įsikurti tuo laiku bu
vusiose jau tuščiose (Panzer-Kasenje) 
kareivinėse Schweinfurte. Tokiu bū
du, Schweinfurto lietuvių stovykla 
išaugo iki 1.600 su viršum gyventojų 
ir, šešis mėnesius begyvenant, gerai 
susitvarkė.

Taip atsitiko, kad iš Wiirzburgo 
keliant, ten neįgyvendintos Emigraci
nės stovyklos įsteigimas, š. m. rug- 
piūčio mėn. pabaigoj tapo faktu čia 
Schweinfurte. To pasėkoje iš 
Schweinfurto lietuvių stovyklos š. m. 
rugpiūčio 13 d. ir rugsėjo 1 d. išvyko: 
348 lietuviai į Schwabisch Gmūnd, 
280 — į Dornstadt b. Ulm, 183 — į 
Hanau, 61 — į Rothenburg (Wildbad), 
36 — į Scheinfeld, 33 — į Langwas- 
ser, 21 — į Seligenstadt b. WUrzburg, 
8 — į Wurzburg ir po vieną kitą į 
kitas lietuvių stovyklas. Iš viso 1.001 
gyventojas.' Dabartinė padėtis tokia; 
naujai organizuojamame (Panzer- 
Kaseme) PCIRO Area 3 emigraci
niam Centre darbuotis pasilikusieji ir 
ten pat esančioje Area 3 Vocational 
Training School mokyklos admini
stracijoje, kaip lektoriai, instrukto
riai ir klausytojai; dirbantieji ame
rikiečių įstaigose Schweinfurto mie
ste vėl sudarė 496 lietuvių bendruo
menę. Be to, laikinai išvykę dirbti 
į kitas vietoves dar 68 asmenys. Lau
kiama tuojau atvykstančių ir kitų 
įvairių tautybių pareigūnų ir šios 
stovyklos gyventojų.
2. Lietuvių organizacinis įnašas stei

giant Emigracinį Centrą
Būtinam reikalui Emigracinį Cen

trą Schweinfurte steigti paaiškėjus, 
pasiliekhnčių lietuvių pareigūnų įdė

to darbo, rūpesčio, pagalbos it suma
nios iniciatyvos dėka — masinis 1000- 
ties gyventojų išvykimas atliktas 
dviejų dienų laikotarpy ypatingai 
sklandžiai ir be priekaištų. Visi pa
siliekantys dirbantieji, nereikšdami 
jokio nepasitenkinimo, dirbo kuone 
ištisas dvi naktis ir abi poilsio die
nas: dokumentus išvykstantiems su
tvarkydami, juos maistu aprūpinda
mi, transportams vadovaudami ir pa
sikrauti padėdami. Transportams iš
vykus, dirbantieji grįžo prie savo tie
sioginių ir naujos stovyklos organi
zavimo bei įrengimo darbų, o dir
bančiųjų šeimų visi pajėgūs dirbti 
nariai, jau trečia savaitė — dieną 
dienon dirba ir vis dirbti nepabaigia. 
Ir yra gi to darbo nemažai — reikia 
paruošti laukiamiems Emigracinės 
stovyklos Ž.000—3.000 gyventojams 
gyvenamąsias patalpas ir jas išvalyti, 
atvežti baldus, patalynę, maistą ir 
kit. Emigracinės įstaigos gausias pa
talpas taip pat reikalinga reikiamais 
baldais apstatyti bei įrengimais ap
rūpinti. Negana to, atvykstančioms 
emigracijos komisijoms • bei konsu
lams skirtoje pilyje butus sutvarkyti 
ir išvalyti taipgi reikalingas pasiliku
siųjų darbas. Remonto, tvarkymo, 
organizacinių ir parūpihimo darbų 
daugybė, o laiko maža. Jau spalių 
1 d. pradėjo veikti PCIRO Area 3 
Resettlement Centras Schweinfurte.

glaudoje. Savaitėmis ir mėnesiais pas
kutines kai vari j as čia beropodamai, 
prie tokio skupaus maisto tikriausiai 
į laivo denį laipteliais nebeužkopturri, 
tačiau iš tos nevilties čia gelbsti vark 
gano žmogaus išmonės. Parduodi g<J- 
rą daiktą, nuo karo audrų ir gobšių 
rankų nirtulingai išsaugotą, atsiardąl 
rankogalyje užsiūtą dolerį ar svarą. 
Niekur kitur pasaulyje nerasi tokios 
vietos kaip čia, kur taip veikiai ir 
pigiai galėtum parduoti savo prekę, 
kad be vargo nusipirktum visokerio
pus valgomus ir geriamus daiktus.

Žmonės čia tol laikomi, kol į Brę- 
merhaveną atvažiuoja skirtasis lai
vas. Mes jau žinom, kad keliausim 
norvegų laivu „Svalbard“. Turėjom 
išvykti už poros dienų, tačiau nusi
tęsia pustrečios savaitės. Per tą laiką 
gyvenam vien spėliojimais ir gandai* 
apie savo laivą. Daugiausia kalba
ma, kad laivas prakiuręs ir šiuo metu 
dokuose lopomas. Vėliau patiriąma, 
būk mūsų laivas turi sugrįžti iš Ar
gentinos, į kur prieš mėnesį jis nu
vežė tokius pat, kaip mes. Šios ži
nios tikros būta. Vieną popietį sto
vyklos rajone pasirodo mažas, suvar
gęs žmogelis. Apstoję jį ratu, paty- 
rėm, kad žmogus ką tik atvykęs su 
„Svalbard“ iš Argentinos. Gyvenimo 
žiaurokai pasijuokta iš to žmogelio. 
Bėdžius, bene keliolikos komisijų at
stumtas, (sitrynė kartu su vienolika 
tokių pat kitų į argentiniečių trans
portą „zuikiu“. Argentiną pavyko 
tuo būdu pasiekti, tačiau ten deko
racijos paaiškėjusios. „Zuikius“ Ar
gentinos valdžios komisija persijojo 
per savo rėtį ir kone visus priėmė 
lygiai tomis pačiomis teisėmis, ką ir 
su dokumentais atkeliavusius. Tei
čiau jį ir dar du grąžino dėl sveika
tos trukumų atgal į Vokietiją tuo pa
čiu laivu. Žmogaus odisėja įdomi ir 
tragiška, tuo tarpu klausytojai visi 
džiūgauja, nes iš bėdžiaus pasakoji
mo jie patiria, kad „Svalbard“ jau 
Bremerhavene. Vadinasi, transportas 
į Australiją po pros dienų tikrai pa
sijudins iš Diepholzo prieglaudos.

(Seka tęsinys)

Iš to kas lietuviams iki šiol teko jau 
atlikti, o ypač, kad teks dar daugiau 
ir ateity šiame istoriniame DP emi
gracijos reikale darbuotis, kiekvie
nam iš jų, savo keliu, tenka ir didelė 
atsakomybė prieš visą lietuvių Ben
druomenę.
3. Ko likusi lietuvių Bendruomenė 

neteko
Išvykus 1.000-čiui įvairių specia

lybių, profesijų ir inteligentinių pa
jėgų, likusieji 500 savo vaikams ne
turi lietuviškos gimnazijos, o kartu 
neteko daugybės krykštaujančio bei 
judraus jaunimo, bičiuliai savo bi
čiulių, stovykla savo reprezentantų, 
t. y. audėjo K. Prišmanto tautinių 
audinių audyklos, daiL C. Janušo 
dailės studijos ir dirbtuvės bei jos 
meniškų gaminių. Sunku be to ap
siprasti, bet gyvenimas eina nauja 
linkme — visa likusi bendruomenė 
įsijungė į intensyvų ir gausų darbą.

(Nukelta j 5 pusi.)

A. VILKAS

SIAUBAS EINA PER EUROPAATSIMINIMAI
1944. VIII. 13. Sekm.

Rytą užėjo rusai: karininkas ir karininkė.
— Kur „barin“ (ponas) gyvena?
— Koks?
— Na, kur didelis sodas.
— Gal — Amarikonas? Tai štai ten.
— Ar turite kiaušinių?
Davėme kaip elgetoms keletą. Karininkė pastebėjot
— Neturtingieji daugiau duoda, negu turtingieji.
Jiems išėjus, motina sako: z
— Kodėl einate pas ponus, pas „barin“? Nebijok, pulki

ninkas neapsistos „bakūKje", bet vis dvare.

Jį skundė darbininkai ir rusai pabėgėliai, su kuriais ne
sugyveno.

Man nesant, buvo užėjęs žydas, sanitarijos vyresnysis 
leitenantas, pareikalavo medaus, liepė, kaip paprastai, niekam 
daugiau neduoti ir išrašė kvitą atminimų albumėlio lape, kur 
antroje pusėje buvo išrašytas eilėraštis iš „Ateities“ žurnalo 
apie me( ė ir idealus.

Pasirašiusi — klasės draugė iš Panevėžio; data — 1944 m. 
Visaip rpes pagalvojome apie to albumėlio savininkės likimą.

Beateinąs ir pats Amerikonas. Žiūrime — jau pražilęs. 
Ieškąs y'.ršių. O jiems dabar išsipildė bolševikiška svajonė: 
įbridę ligi kaklo javuose, net pasmakres pakėlę aukštyn so- 
tinasl... Mat, nei veršis, nei bolševikas negalvoja apie pro- 
duktinyjmą: kad tik šiandien gerai.

— Buvo pas mus atklydę. Jufc vakar pranešiau. Uždariau 
į žardą, bet naktį išėjo. Na, kas girdėti? — klausia tėvas.

-- O, gadem, „sūdna“ diena, visus drabužius, mun, iš
kasė, indus sudaužė, avis išpiovė, bernai pabėgo, mun, nebe 
gyvenimas; rusai joja ir joja ant sprando; net pražilau .. 
O kokie, mun, durni, durni... Kodėl aš nebėgau Iš čia? Ale 
ir spėti negalėjau.

Vėl man eilė būti miško bunkery. Sėdžiu ant krašto. 
Užeina vienas ukrainietis. Pradedame kalbėtis. Jis mėgsta 
pasakoti. Miško oras puikus, diena karšta, bet eglyne malo
niai vėsu. Klausyti įdomu.

— ...Vokiečiai manė, kad mus greitai nugalės. Čia Eu
ropoje jis ėjo pirmyn, o už Uralo buvo ruošiama kariuomenė, 
ruošiami kadrai. Aš irgi ten buvau mokomas... Pradžioje 
vokiečiai mėtė atsišaukimus, kad jie kariauja prieš žydus, 
todėl daugelis mūsiškių perėjo į jų pusę. Vėliau daug kas 
perbėgo atgal, papasakojo... na, ir niekas nebepasidavė į 
nelaisvę... Koviaus prie Stalingrado. Buvau triskart sužeis
tas... O, ten mes gudriai padarėme. Kai atkirtome vokiečių 
armiją, tai trys žiedai buvo apsupę tą armiją, o dar trys lini
jos, va... taip... puolė kitus.

Ir jis braižo pagalėliu ant minkštos, pilkos miško žemės 
buvusių didžiųjų mūšių schemas. Aš žiūriu. Man įdomu, 
kaip jis pasakoja, nors mano nuomonė kitokia: ,Nieko jūs 
ten gudraus neparodėte, tik su didele jėgų persvara jū^ lai
mite ...“

— ... O, Krimo paėmimas! Oho! Aš irgi dalyvavau... 
Vokiečiai Krimą paėmė per 8 mėnesius; paskui jie dar geriau 
sustiprino. Mėtė mums lapelius, kad jokia pasaulio jėga ne
paims Krimo... O mes paėmėme per 8 dienas. Pradžioje leido 
3 dienas be pertraukos artilerijos ugnį. Bet paskui mes kad 
paleidome... 1 O dar po 1600 mūsų lėktuvų bombardavo, net 
dangus juodas, kai užskrenda. Vokiečiai turėjo 3 linijas gele
žinių „tranšėjų“ (apkasų). Perėjimai iš vienų į kitus buvo 
požeminiai... Ten stovėjo karininkai su pistoletais ir sau
gojo, kad kareiviai nebėgtų. Bet vistiek mes paėmėme... 
Nėra pasauly nepaimamų tvirtovių!...

Aha, tai čia ta armija, kuri kovėsi prie Stalingrado ir 
Krimo: kariai turėjo ant krūtinių tų garsiųjų kovų vietų 
medalius.

— Koks iš tikrųjų buvo Sovietų Sąjungos gyvenimas? 
Visaip kalbama...?

— Buvo pas mus daug blogumų, to negalima ginčyti. 
Ukrainoje, kai žmones varė į kolchozus, badavome... Bet 
šiaip mes tikime, kad, laimėję karą, geriau gyvensime...

y f

Ukrainietis vengė apie tai kalbėti.
— Dabar kariuomenė gerai aprūpinta, gerai kariauja, -r 

sakau.
— O, dabar mes mokame kovoti. Ir mūsų technika gera? 

Vokiečių gera technika, bet, pavyzdžiui, mūsų didieji tankai 
geresni už vokiečių tigrus.

— Kaip sąjungininkai kariauja?
— O, pas juos „daug technikos“ (mnogo techniki). Nors 

tai paslaptis, invazijai į Prancūziją padėjo sovietų kariai...
'Kalba krypo apie tarnavimą kariuomenėje. Jis neklau

siamas pradėjo pasakoti apie žydus Raudonojoje Armijoje:
— O, jie nenori kariauti, tik taikosi kokiais sandėlinin

kais, raštininkais... Mūsų pulke buvo vienas, kuris nusikirto 
pirštą, kad nereikėtų tarnauti armijoje. Kai ištyrė, sušaudė 
visą pulką, vadas paskyrė kareivius, viešai sušaudė, užkasė, 
užlygino tą vietą ir pasakė, kad kiekvienas armijos išdavikas 
taip bus sušaudomas.

Mes pašnekučiavome pusę dienos.
— Kuri valanda? — pagaliau klausia jis.
— Neturiu laikrodžio.

. — Nebijok, aš neatimsiu, — tarė jis Ir kažkaip ncr -•'glal 
pasijuto.

Jam, matyti, buvo gėda, kad jo draugai — plėšik ’, šito 
ruso širdy dar ruseno idealizmo ir kilnumo kibirkštėlė.

Atsisveikinome.

Tėvas nugirdo, kad rusai eržilą grąžinsią. Jo žvengimas 
buvo nepakenčiamas. Nuėjęs derėjosi, derėjosi, derėjosi, rusai 
spyrė, kad duotų bent litrą „samagono“, kurio jau niekur 
nebuvo galima gauti. Jautė, kad ir taip atiduos.

Rusai girdėję, kad mes neblogai elgėmės su buvusia pas 
mus ruse pabėgėle: todėl jie ir grąžiną eržilą.

Laimė, kad tos pabėgėlės nebuvo pas mus: aišku, būtų 
skundusi.

Ją verta paminėti: turėjo 4’ mažus vaikus, ir kiekviena^ 
kito vyro.

Jai nerūpėjo nei Stalinas, nei jo konstiturtja, nri Iru* 
kitas, — tik „kavalieriai“.

2
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Aš klydau ir turiu klaida atpirkti
Paskutinis interview su Mussolini

Sinjora Maddalena Mollier, savo foto reportažais tarptau
tinėje spaudoje pagarsėjusi žurnalistė, paskutiniuosius karo 
mėnesius praleido Raud, Kryžiaus ligoninėje prie Garda eže
ro. Kadangi netoli nuo ligoninės stovėjo vila Fetrinėlii, ku
rioje tuo metu prisilaikė fašistinės Italijos diktatorius, tai 
Maddalenai Mollier pavyko gauti leidimą nufotografuoti Mus
solini. Audiencija buvo skirta tik foto reportažui, tačiau šąlia 
jo spontaniškai išsivystė žemiau pateikiamas pasikalbėjimas, 
kaip tuometinių Įvykių komentaras.

Tik dabar, gerokai praslinkus karo sukeltoms nuotai
kų audroms, kada galima realiau pažvelgti į faktus, šis ne
paprastas pasikalbėjimas su retomis nuotraukomis buvo pas
kelbtas didžiuosiuose Italijos laikraščiuose. Būdinga, kad 
Mussolinis šaltai laukė savo mirties ir jos akivaizdoje realiai 
vertino savo darbus ir prisipažino savo kaltę.

— Kodėl Tamsta atvyksta! mane 
intervenijuoti? Aš tiksliai atsimenu 
paskutinį Tamstos vizitą prieš septy
netą metų. Tuo metu aš dar buvau 
įdomi asmenybė. Dabar aš esu pa
niekintasis. Pažiūrėkite, kas iš ma
nęs beliko!

Ko Tamsta iš manęs nori? Kur 
Tamsta manai šiandieną pasikalbėji
mą su Benito Mussolini paskelbti? 
Perdaug jau kalbama apie mane. 
Neverta. Nevarkite ir pataupykite 
sayo filmą! Maudykitės ežere, nau
dokitės savo laisve ir tais gražiais 
dalykais, kurie liko jūsų gyvenimui 
... Neprasidėkite su vaiduokliu! — — 
• — Aš nenoriu Tamstos apsunkin
ti kvailais klausimais, man tereikia 
tik kelių fotografijų. Aš ateinu čia 
su žmogiškuoju smalsumu: noriu pa
žinti Mussolini, kuris nepaprastai 
daug sunkumų pergyveno, ir noriu 
patirti, kaip jis sutinka paskutiniuo
sius įvykius.

— Tamsta nori pasakyti: žlugimą! 
Tamsta labai draugiška, perdaug 
draugiška. Būkim atviri, mieloji po
nia, nesinaudokime komplimentais; 
kaip ir kitais kartais, noriu su Tam
sta kalbėti visiškai atvirai. Paskutinį 
interview Tamsta gerai paruošei; aš 
moku įvertinti. Tamsta beveik nieko 
neklausei, o aš Tamstai pasakiau 
daug daugiau, negu tokiomis progo
mis kalba. Velnias sutvėrė laikrašti
ninkus — atleiskite; ir aš pats esu 
žurnalistas. Bet Tamsta išlaikei žodį 
ir iš to, ką aš pasakiau, nepadarei 
biznio. Aš mėgstu tuos, kurie gali 
tylėdami klausyti. Tamsta turi man 
pažadėti, aš prašau, kad sekantieji 
išvedžiojimai būtų paskelbti tik po 
mano mirties — — —

— Tamsta perdaug kalbate apie 
mirtį...

— Nependaug, mirtis man ateina, 
kaip draugas, ji nebeįvaro man jo
kios baimės. Mirtis yra Dievo ma
lonė tam, kuris... perdaug kentėjo. 
(Ilga tyla.) Sį rytą mano kambaryje 
paklydo maža kregždutė, išsigandusi 
ji blaškėsi, iki pavargusi nukrito į 
mano lovą. Tada paėmiau ją, labai 
atsargiai, kad neišgąsdinčiau. Aš lai
kiau ją rankose — tai buvo mažas 
drebąs sutvėrimėlis; aš glosčiau ją, 
ji pamažu nurimę ir net išdrįso į ma

ne pažvelgti. Aš priėjau prie lango, 
atgniaužiau delną — kregždutė, dar 
suglumusi, iš karto negalėjo pakilti 
iš rankos ir bailiai dairėsi aplink. 
Paskui ji ištiesė savo sparnelius ir 
linksmai nuskrido —į laisvę. (Ilga 
tyla.) Niekada neužmiršiu to džiaugs
mingo klyktelėjimo. O man vartai 
atsidarys tik tada, kai mirtis ateis 
pas mane. Ir tai teisinga. Aš klydau 
ir atpirksiu, kiek mano gyvybė to 
verta. Sekdamas Savo instinktą, aš 
niekad nepadariau klaidos, tačiau pa
sitikėdamas savo protu, aš klydau. 
Aš nieko nekaltinu, išskyrus save pa
tį. Aš esu atsakingas tiek už gerus

savo darbus, kurių pasaulis negalės 
nuginčyti, tiek ir už visas silpnybes 
bei žlugimą,

— Žlugimą...
— Taip, aš esu baigtas. Mano 

žvaigždė ^nusileido. Aš dirbu ir sten
giuos pagal išgales, gerai žinodamas, 
kad visa tai nėra kas kita, kaip far
sas, laukiu tragedijos galo ir — pa
mažu atsipalaiduodamas nuo visko 
— jau nebesijaučiu daugiau aktoriu
mi. Kaip paskutinis žiūrovas stebiu 
save------ —

— Gal Tamsta fiziškai jauties blo
gai?

— Taip, aš ir jaučiuosi blogai ir 
jau keleri metai mintu vien kiaulys
tėmis (pažodinis vertimas. — Vert); 
aš nerūkau ir negeriu. Tačiau esu 
sveikutėlis ir galėčiau gyventi šimtą 
metų. Tačiau ne dėlto. Mano žvaigž
dė nusileido, Ir aš neturėjau nei jėgų 
nei drąsos laiku atsitraukti. Gal būt, 
aš buvau paskirtas savo tautai rodyti 
kelią. Aš turėjau pasitenkinti ir lai
kytis ant tvirtų ir tikrų pagrindų. 
Ar jūs matėte kada atsargų ir apsi
skaičiuojantį diktatorių? Jie visi pa
mišę, praradę pusiausvyrą dėl savo 
garbės troškulio, dėl aistros. Kaip

Atviri žodžiai / Svetimoje ir musų spaudoje
Praėjo lygiai 200 metų, rašo pran

cūzų
„Le Figaro“, 

nuo to laiko, kai Ženevoje pasirodė 
garsioji Montesquieu knyga „D e 
1* esprit des loi s“.

Veikalas tada turėjom nepaprastą 
pasisekimą ne tik dėl savo literatū
rinės vertės, bet ir dėl grindžiamos 
Vilties žmonių bendruomenei. Mon
tesquieu ieškojo ir pateikė trijų val- 
dymosi formų definicijas — demo
kratiškos, pagrįstos sveiku protu 
ir1 gera valia, aristokratiškos, 
pagrįstos garbe, despotiškos, pa
grįstos baime. Kadangi jam atrodė 
pavojinga visą visuomeninį rūmą 
statyti vien ant žmoniškos geros va
lios pagrindų, lygiai kaip vien tik 
ant žmoniškųjų blogybių ir silpny
bių, pasirinko Montesquieu santūrią 
anglų pavyzdžio monarchiją. Ir ne 
todėl, kad tas režimas būtų buvęs to
bulas, — netobuli žmonės negalį su
kurti tobulo režimo, — bet todėl, kad 
tai yra mažiausia blogybė, 
kur mes geriausiai esame apsaugoti 
nuo dvigubo pavojaus, kitus pavergti 
ir pavergtiem likti.

Su laiku Montesquieu veikalas virto 
nerealiausia knyga mūsų laikų li
teratūroje. Autorius siekė atstatyti 
mandagius ir taikius žmonių santy
kius. Bet jau po kelių dešimtmečių 
prasidėjo teroro režimų gyvavimas. 
Montesquieu norėjo, kad valstybės

veikla būtų tiksliai įstatymų apribo
jama, gi mes gyvename laiką totali
tarinių tironų. Montesquieu norėjo, 
kad privačios veiklos sritis’ liktų ne
liečiama; niekad tai nebuvo daugiau 
ginčyjama, kaip šiandien. Montes
quieu formulavo valdžios (įstatymų 
leidimo, vykdymo ir teismo) paskirs
tymą. Beveik niekur pasaulyje 
neatsisako įstatymų leidimo jėga eg- 
zekutyvo, niekur egzekutyvas nenu
silenkia įstatymų leidėjo jėgai. Tei
singumas veik visur yra palenktas 
politinei jėgai. Montesquieu stojo už 
vergijos panaikinimą, gi mes gyve
name priverčiamo darbo žydėjimo 
laikotarpį, pavergimo milijonų žmo
nių. Montesquieu dievino toleran
ciją, — mes įžengėme fanatizmo 
periodan, praverti politinių religijų 
pergalės.

Montesquieu tikrai šiandien nerea
lus, bet gal todėl kaip tik aktualus.

» * •
Kada spauda ima kalbėti apie par

tijų lenktynes dėl pirmavimo, kągi 
bekalbėti apie- darbą, kuris visų lie
tuvių turėtų būti gyvenimo alfa ir 
omega — Lietuvos laisvinimo darbas..

Tačiau apie tai buvo daug kalbėta 
ir rašyta ir atrodo, kalboms galo ne
bus, kol tas darbas bus varžomas par
tinių bei srovinių apinasrių.

Ir ką bepridėsi, kai Amerikos lietu
vių laikraštis „Dirva“ rašo:

„Laikas jau parodė, kad Lietuvos

tik ta beprotiška aistra juos ir nu
veda ten, kur jie visi yra atsidūrę. 
Padorus pilietis niekad dėl to ne- 
vargste.

— Bet sakykite man, kaip tai su
prasti? Juk Tamsta viską aiškiai per
inatal. Kodėl?

— Aš žinau, ko Tamsta mane 
klausi. Galite sužinoti ir mano atsa
kymą. Lygiai, kaip ir aš, o gal ir ge
riau už mane, Tamsta žinai, kad aš 
esu tik kalinys, tik paprasta figūra 
žaidime.

— O Tamstos tikėjimas. Nebeti
kite jau?

— Beveik nieku, išskyrus faktą, 
kuris yra nuostabiai gražus: aš tikiu 
Savo tautos gerumu, nežiūrint liepos 
25 d. įvykių ir dar blogesnių, kurie 
juos seks (1943 m. liepos 25 d. Mus
solini, didžiajai fašistų tarybai pa
reiškus nepasitikėjimą, buvo areštuo
tas. — Vert.). Italo siela šiandieną 
iškankinta, sumaitota, jos negalima 
šios dienos žvilgsniu vertinti. Italai 
yra malonūs ir kilniaširdžiai. Tas jų 
gerumas vieną dieną virs jų stiprybe. 
Aš dievinu savo tautą ir niekad ne
nustosiu jos mylėjęs. Italai per sun-

laisvinimo akcija tegalės pasidaryti 
pilnesnė tik tada, kai ji bus atjungta 
nuo partinių tikslų.

Žinoma, ir pertvarkius Lietuvos 
laisvinimo darbą klaidų bus, ir, gal 
būt, bus jų dažniau, nes daugiau rei
kės dirbti. Tačiau ne klaidų baimė, 
o baimė pasilikti klaidose turi paska
tinti visus peržiūrėti sąžiningiau Lie
tuvos laisvinimo reikalus.“ -mšk-~

POLITBIURAS IŠSIGINA
* Sovietų premjero pavaduotojas 

Nikolai A. Voznesensky, politbiuro 
narys, rašydamas apie Sovietų' ūkį, 
paminėjo, kad Anglų-Amerikos eko
nominė pagalba Rusijai per antrąjį 
karą buvusi nevertinga. Ši pagalba 
buvusi susieta su karo pelnu, tarna
vusi rusų reikalui, pagreitinusi per
galę, bet nebuvusi sprendžiama, ofi
cialiai pareiškė rusas. (AP)
SOVIETŲ BLOKAS PRALAIMĖJO

Prahoje buvo susirinkęs 17-tas 
tarptautinis kooperacijos kongresas. 
Centrinio komiteto pranešimas buvo 
priimtas 553 balsais prieš 378 po to, 
kai Sovietai smarkiai puolė komitetą.: 
Indijos atstovas pasisakė už koope-. 
ratinį judėjimą mažiau kultūringuose' 
kraštuose. Rezoliucijpj numatyta stu
dijuoti tarptautinius susitarimus ir 
ieškoti būdų, kaip laisvai prieiti prie 
naftos, kaip prie pastovios taikos bū
do. Ypač aštrius žodžius paleido bri
tų atstovas — Kongreso pirmininkas. 

kiai valdomi, tai yra sena, labai Inte
ligentiška ir kritiška rasė. Tamsta 
nenujauti, koki jie sukti. Aš nieko 
jiems nepriekaištauju, nes pasimo
kiau, kad nėra nieko s'mulkmeniš- 
kesnio, nieko beviltiškesnio, kaip 
priekaištai. Ir tie, kurie mane išda
vė, tėra žmonės; jie tikėjosi tuo ką 
nors išgelbėti. Jie nusivils! (Tyla.)

Vokiečiai: aš stebiuos šios tautos 
pasiaukojimu, jos pajėgumu išsiža
dėti, o ypač neįtikima jų kūrybin
gumo galia. Šiai tautai, su aistringa, 
neišmatuojama dvasia būtinai reikė
jo tvirtos, beveik dailinančios rankos. 
Ji galėtų būti viso Europos gerbūvio 
šaltiniu. Europa be Vokietijos niekad 
neišlygins savo sąskaitų-----------

— Aš manau,— paklausė Mollier 
šioje vietoje, — jei Tamsta būtum 
užsiėmęs tik savo valstybės politika, 
o vokiečiai tik organizaciniais ir pro
dukcijos klausimais, tai sveiku su
pratimu ir gera valia būtų buvę ga
lima išvengti karo?

Mussolini pašoka.
. — Ne tik Tamsta viena taip gal
voji, Tamsta nesi viena, — jis, labai 
susijaudinęs, šūkaloja, paskui ilgai 
Stovi ties knygų' lentyna nukreipęs 
veidą į knygas, tačiau jo žvilgsnis 
kažkur toli paklydęs.

— Ar turite laiko ir ramybės kny
goms skaityti?

— Žiūrėkit, čia Kantas, Schopen- 
haueris, Goethe, Eichendorffas, o čia 
knyga, kurią beskaitydamas pailsiu: 
Angelus Silesius... Koks jis impul
syvus ir arogantiškas. Paklausykite 
(skaito keletą strofų). Čia Platonas, 
čia nuostabiai gražūs Sapho fragmen
tai, o ten Homeras, Aeschylas, Ari
stotelis ...

— Skaitote ir graikiškai?
— Taip, išmokau ir labai džiau

giuosi. Netrukus sutiksiu šiuos žmo- - 
nes kitame pasaulyje, gal būt, jie nė 
nepažvelgs į mane. (Juokiasi.) Daž
nai pagalvoju, jog reikia sugrįžti į 
senovę, kad suprastum tikrą žmoni
jos esmę. Jie turėjo giliausią gyveni
mo ir mirties supratimą. Saulė; dan
gus, žemės kvapas, meilė, gerieji in
stinktai juos įkvėpė, netrukdant jo
kiam mašinų triukšmui. Ar Tamsta 
tiki, kad Sapho savo švelniuosius 
posmus būtų galėjusi sukurti, lėktu
vams ūžiant arba išklerusiam moto
ciklui birbiant. Aš nieko geresnio 
sau nenoriu, kad tik galėčiau skaityti 
ir dar kartą skaityti, laukdamas savo'1 
likimo išsipildymo. ----------(Tyla.)

— Ar ir Galeazzo mirtis buvo li
kimas? (MoHier turi galvoje Musso- 
linio žentą Galeazzo Ciano, kuris 1944 
m. sausio 11 d. Veronoje sušaudytas. 
— Vert.)

Mussolini susmunka Ir ilgą laiką 
neatsako.

— Taip, ir Galeazzo mirtis buvo 
likimas. Nuo tos sausio dienos ryto 
aš nesulaikomai riedu į mirtį. Mir
ties kova baisiai ilga. (Dga tyla.) Aš 
esu laivo audroje kapitonas. Mano 
laivas sudužo, o aš esu šėlstančiame 
okeane, ant skeveldros. Šis negalėji
mas veikti, pasigelbėti. Niekas ne
girdi mano balso. Aš grimstu į ty
lą... -luk-

J. Švaistas (2)

Tiktai ne šiandien
Džiordžas valandėlę pagalvojo ir tarė:
— Na gerai!...
Trukčiodama suburzgė mašina ir greitai tolo. Priešais 

smėkčiojo milžiniška ryškiai šviesi vėduoklė, užpakaly tirštoj 
tamsoj baugiai žybčiojo, du apvalūs raudonumai. Aldona sto- 

- vėjo ir žiūrėjo. Ilgesingai, aštriu nerimu maudė jos sieloj.
II.

Kai ji pravėrė savo kambario duris, staiga pasijuto dūmų 
migloje. Ausyse nuskambėjo'dainos nuotrupa; „Tiktai ne 
šiandie, tiktai ne šičia toli nuo savo gimtų namų...“. Už 
didžiojo stalo sėdėjo to pat kambario gyventojos ir keli vyrai. 
Visi rūkė ir, matyt, išgėrę buvo. Albinas Alksniokas lamdė 
akordeoną ir pritarė dainai.

Vienas tik Eduardas Čiobrys akyliau pažvelgė į įėjusią. 
Tarytum ironiškai, tarytum su lengvu priekaištu pasakė jis:

— Tai jau nusibodo su amerikonais? Anksti, anksti. Mes 
manėm, kad šiandie nebesulauksime tamstos...
.’—Kodėl?

— Nagi ten taip linksma, gera. Valgyk, ką nori, gerk, kas 
patinka. Pftiki salė, graži muzika. Sveiki atsipenėję vyrai. 
Tik šok ir šok. Taigi, šok, mergužėle... Cha! Cha! Cha! O 
mes — kas gi? Biedniokai, kaip sakydavo sovietų draugai.

— Būtum rimtas, pone Eduardai, o niekus tauški.
— Aš — niekus?
— Žinoma! Visada su jumis buvau ir būsiu.
— Mat, Aldutė: vis tiek liekasi ji Aldutė ...
Čiobrys pakilo ir pasvirduliavo norėdamas pagauti ir pa

sisodinti Aldoną.
— Tad kviečiu... . •
— Aš tuojau. Prašau nesirūpinti ir vaišintis.
Aldona skubiai nuėjo už antklodžių pertvaros. Čia sto

vėjo dvi lovos, čia buvo jųdviejų su Mėri, arba Maryte, kaip 
ir atskiras kampas. Drauge jos dirbo Amerikos karininkų 
vąjįpfkląj kaip padavėjos, arčiau ir gyveno. Kitos trys mer

ginos buvo išsidėsčiusios likusioj kambario daly, kur dabar 
linksminosi.

Aldona atsidarė langą ir parymo jame. Prieš ją sustingo 
plati begalinė nakties nykuma. Iš kasdienės patirties žinojo, 
kad čia tuojau laukas, už jo vėl laukai, o toliau, ligi matomumo 
ribos, nuobodi nesibaigianti lyguma. Niekad nebuvo čia pro
gos pataisyti savo nuotaiką akių įspūdžiais. Todėl nemėgo 
nei ilgai sėdėti nei žvalgytis pro šį langą.

Bet dabar buvo pavasaris. Kambaryje daug nikotino ir 
tvankumo. Už lango vėsus, gaivus oras. Ir sieloje kažkas 
nauja krustelėjo. Panūdo susikaupti ties tuo jaukiu tvink
sėjimu, išryškinti jį sau.

Tuo metu visai nelauktai pajuto čia pat stovinčią Marytę.
— Ada, kas gi čia dabar? Pažadėjai, o nesirodai. Edzka 

laukia. Būtinai liepė pristatyt tave.
— Nenoriu su girtais! Ir apskritai, aš nieko šiandie dau

giau nebenoriu. Pasakyk, kad miegu jau.
— Nebūk kvaila ir neimk į galvą. Džiaugtumeis, kad 

toks turtingas biznierius labiausiai pasineša ant tavęs.
— Ant manęs tik pasineša, o tau nieks nedraudžia net 

važiuotai nuvažiuoti.
Maryte braviruodama ilgai švilptelėjo.
— Fiu — Fiu... 1 Jei klijuotus! bent kiek, tu tiek mane 

ir tematytam šioje daržinėje.
— O jeigu iš mano pusės nesiklijuoja, tada, sakysi, nu- 

sispiaut į mano širdies jautrumą?
Marytė su panieka žvilgterėjo ir pašiepiančiu tonu 

atskaitė.
— O kas gi klijuojasi jau tau? Gal Džiordžas? Ponia 

leitenantiene įsigeidei vadintis? To betrūko! Cho! Cho! Cho!
— Aš tik įsigeidžiau, o- tu jau kvieti Džiordžą.
— Kviečiu ir kviesiu. Gal pavydi? Aišku, kad susikrim

timas širdį1 tau drasko. Buvę čia kas! Jie visi toki kvaili, 
ir visi ant vieno kurpalio daryti. Kodėl nepaerzinti? O jeigu 
Ir atvyktų, nuostolių tikrai nebus.

— Bet ir garbė nepadidės.
— Kokia jų, tokia ir mūsų pasiliks.
Už pertvaros staiga kažkas sutrepsėjo. Čiobrys, nelauk

damas atsakymo iš anapus, šeimyniškai praskleidė antklodžių 
skvernus ir įkišo galvą.

— Panelės, jūs čia taip gražiai čiulbat, o mes nuobuo- 

džiaujam? Kokia gėda mūsų jaunimui nebegerbti, savo sve
čių ... Nuo kada gi tai?

Čiobrys drąsiai įžengė ir paėmė už rankų abi merginas.
— Kviečiu! Labai žemai lenkiuos ir kviečiu.
Aldona mandagiai stengėsi atsipalaiduoti. v
— Kad jau užteks šiandien...
•— Kaip tai užteks? Kas išdrįso taip pasakyti? Kas? Juk 

šiandie šeštadienio vakaras.,,
Marytė aiškiai susierzinusi ir nervinga pasidarė. Ji neb»- 

ištūrėjo. »
— Et! Palikim ją sau vieną. Aldona visai nebepaken

čiama jau. Mat, įsikliopino į amerikietį. Cho! Cho! Cho!
Aldona grasydama šūktelėjo:
— Mari!
Toji atsuko kandų veidą ir kyštelėjo liežuvį.

III.
Sekmadienis Aldonai ir Marytei buvo paprasta, eilinė 

diena. Darbas virtuvėj ir valgykloj niekuo nesiskyrė nuo 
kitų dienų. Priešingai, sekmadieniais ar šventadieniais dar 
daugiau buvo reikalaujama tiek puošnumo, švaros salėj, tiek 
skanesnių, įvairesnių valgių ant stalo. Visa tai ne mažino, 
bet didino darbo įtampą ir tomis dienomis.

Kai abi jos pasirengusios anksti rytą skubėjo į miestą, 
į savo darbovietę, visoj stovykloj tebebuvo tylu ir tuščia. Nie
kur nė vieno žmogaus. Visur dar tebesireiškė miego pajėgu
mas. To pat miego glėby saldžiai tebesvaigo ir likusios trys 
merginos. ’ - -

Visos jos draugės nebuvo, intymumo, dvasinio glaudumo 
prasme, ir niekad tuo vardu nesivadino. Kreipėsi viena į 
kitą, — Ada, Mari, Graška, Mili, Bira. Subendrino jas da
bartinė pastogė ir pirmoji darbovietė atitrūkus nuo tėvų na
mų. Įvairiais keliais ir skirtingomis aplinkybėmis pateko jos 
į tą keistą, savotišką mergaitei tarnybą. Dėl tos tarnybos ir 
gavo dabar stovykloj bendrinį vardą — Flacko merginos, 
Flack tarytum asociavosi su kitu vokišku žodžiu — Fleck, 
ir vadinamosios padoriosios visuomenės požiūriu uždėjo šioms 
merginoms tam tikrą dėmę ir izoliaciją. Nusisuko nuo jų 
visuomenė, bet ir jos tapo abejingos, kartais netgi demon
stratyviai įžūlios. Jaudinosi ir daugiausia gyveno tik savų 
asmens gyvenimu.
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V. K. Jonynas telkia simpatijas Atsišaukimas j lietuvius dailininkus

Bevartant dailės ir dailiųjų ama
tų mokyklos Freiburge apžvalginį 
spaudini (1946—48, Freiburg, 126 psl.), 
iš kiekvieno žodžio ir iš kiekvieno 
vaizdo matyti apvaizda mokyklos 
steigėjo, direktoriaus, profesoriaus ir 
tame pat asmenyje bestudijuojančių
jų ištikimo bičiulio V. K. Jonyno 
įkvepianti dvasia.

Tai lyg pasakoje. Namai buvo 
apleisti ir pamiršti. Maža kas beat- 
siminė gyvybę kadais ten' buvus. 
Vieną tačiau dieną užėjo ten vienišas 
medžiotojas, kurs buvo iš nežinomos 
šalies. Žmonės iš slėnio ir iš atokes
nių kalvų nustebo, kai išvydo iš toli, 
iš medžių tankmės, žiburėlį kartu su 
vakare žvaigžde atsišaukiant. Šviesa 
budėjo kiaurą naktį ir, apylinkei iš 
nuostabio begūsčiojant pečiais,.pasi
rėdė budri ir kitąnakt, ir šiandie gy
vastis ten kyla kaip melsva paukštė 
pavasarį padebesiu ...

Ak, laikas ;— mįslė, mokėk ją at
spėsi. Laikas — kaip jūrų dugne tū- 
nantys perlai, pajėk, žmogau, tą gro
žybę' ištraukti iš mauro ir nuvalyti, 
švies ir tau, ir artimiesiems. Laikas 
— šitai laukinių šuolių žirgas, jei 
nustvers! ir pažabosi, priarsi vagų iki 
akiračio nusitęsiančių, nepakeliamas 
naštas suvežtos! ir nenueinamą kelią 
viesulu nuskrisi.

V. K. Jonynas ir jo kūrybinės ini
ciatyvos užduoti auklėtiniai laiką ma
tuoja pačiu tinkamuoju matu, būtent- 
ryžtų ir darbu. V. K. Jonyno, kaip 
meno mokyklos vadovo, „credo“ yra 
toks (pagal V. Braziulto citatą):

.norime mūsų jaunimą, atitru
kusį nuo gimtinės, išmokyti tokių 
praktiškų specialybių, su kuriomis 
bet kuriame krašte savarankiškai už
dirbtų duonos kąsnį, o sugrįžęs į Tė
vynę — įgytomis žiniomis ir darbii 
aktyviai prisidėtų prie krašto atsta- 
tym-'.“

„Kaip lietuviams, mums rūpi ir 
toliau ugdyti mūsų protėvių palikimą 
bei pasididžiavimą — liaudies meną. 
Šios rūšies lietuvių darbai savo origi
nalumu ir savitumu Lietuvą išskiria 
iš kitų tautų ir tuo parodo mūsų tau
tos savarankiškumą ir nepriklauso
mumą.“

Ateities istorikas tars galutinį pri
pažinimo sprendimą, tačiau ir mes 
jau šiandie galime pasidžiaugti, kad 
ne tik pats menininkas V. K. Jony
nas supranta didelius politinės emi
gracijos uždavinius, bet ir savo pra
našia kūrybine kultūra ir asmens ši
lima tremties bendrus verčia iš Tė
vynės pavedimo pasidaryti išvadas ir 
jomis, lyg gairėmis, sekti visur ir vi
sada iki sugrįžtant į laisvąją Lietuvą. 
Atsimintinais L. Dovydėno žodžiais, 
„Kai mes grįšim prie savo namų pe
lenų ar prie užėlusio tako, vedančio 
prie šulnio, mes būsim daug ko ne
tekę, bet mes daug ko ir parsinešlm. 
Vienas iš mūsų grįžimo kelionės tur
tų bus mūsų tremtyje sutikti drau
gai. Tai net ne turtas, tai kažin kas, 
ko nepirksi už auksą, kąsnį, gudru
mą. Draugystės kainos nerasi jokiam

Rašo J. Cicėnas
turtų sąraše, jokiam kataloge, ji įra
šyta tikriausioj knygoj — širdyje.“

Meno mokyklą Freiburge, be lie
tuvių, lanko dar 6 tautybių DP ir 
viena prancūzė. Šiejie kitataučiai 
savo direktorių V. K. Jonyną ir V. K. 
Jonyno talkon pasišauktus profeso
rius ir jų, atseit — ir mūsų visų, Tė
vynę Lietuvą minės ir šlovins savo 
įsigyta profesija ir kūrybiniais polė
kiais.

V. K. Jonynas telkia simpatijas 
Lietuvai ne tik kaip DP meno mo
kyklos direktorius, prisiekusiai dirba 
šia prasme ir už mokyklos ribų. Ta- 

_tai liudija įvairios meno parodos, ku
riose. išstatoma jo grafikos darbai, ir 
įvairūs spaudiniai. Va, pasigėrėkime, 
Verlag Karl Albert išleido naują, V. 
K. Jonyno grafiką iliustruotą, spau
dinį. Tai Goethe’s „Die Leiden des 
jungėn Werther“ (Freiburg, 1948 m.).

Spaudinio aplanke paduodama A. 
Rannito ir Hilda Herrmann nuomo
nės apie V. K. Jonyną kaip Goethe’s 
raštų iliustratorių ir interpretatorių. 
Ten trumpai ir žinios iš V. K. Jo
nyno biografijos ir kūrybos. Kaip iš 
ten patiriama, V. K. Jonyno kūrybos 
įsigijo, be Vytautos Didžiojo kultūros 
muziejaus Kaune ir Meno muziejaus 
Vilniuje, dar Rygos, Talino, Weimaro, 
Hamburgo ir Antverpeno meno gale
rijos ir daug privačių meno mėgėjų. 
Monografijos apie V. K. Jonyną au
torius, mūsų tautos bičiulis, estas kū
rėjas Aleksis Rannit (be jo talkos 
„Jaunojo Werterio kančios“ būt tu
rėję daug trukdymų pasaulin išeiti) 
šit kaip apibūdina V. K. Jonyno 
darbą:

„Savo lliustratyvinių medžio rai
žinių idėją ir ypatingą jų supratimą 
Jonynas pritaikė meniškiai apipavi5 
dalindamas Goethe’s „Jaunojo Verte- 
rio Kančias“. Jonyno medžio raižinių 
pobūdis Goethe’s kūrinį, jeigu taip

galima išsitarti, sumodernina, ir sten
giasi jam suteikti savotiško moder
naus daiktiškumo. Tai sugjantama, 
atsiminus mūsų laikų suvokimo cha
rakterį. Be to, klaidinga būtų many
ti, kad kurį nors pavidalą reikalinga 
ir įmanoma atkurti ir tokį pat, kaip 
jį rašytojas vaizdavosi. Jonynas Ver- 
terį „destiliuoja“ ir stengiasi naujoje 
grafinėje-interpretacijoje suteikti jam 
naują estetinę būtį. Taip gimė kūri
nys labiau santūrus, negu elementa
rus, labiau vėsus negu aistringas, ap
galvotas ir visiškai sąmoningas. Jo
nynas dažniausiai dėliai harmoningos 
kompozicijos atsisako pakilios eks
presijos. Kita dailininko teigiamybė, 
šalia suvokimo, yra puikus technikos 
panaudojimas. Mes galime tiesiogiai 
sekti peilio piūvį . medyje. Jonyno 
medžio raižybos stilius stengiasi už
fiksuoti gyvenimą kaip judesį. Ir 
šiam judesiui, dailininkas jį vaizduo
damas, suteikia sąmoningai stilizuotą 
charakterį. Tokiu būdu judesys tam
pa reliatyviai nepriklausąs nuo ob
jekto. Ir atsieta nuo organinio gy
venimo jo linijų kalba laimi savitai 
puikią, ornamentalią poeziją.“

Taip iliustracijas įvertino meno 
reikalavimus ir grožėtis ja iki atskirų 
detalių imtinai, esame sužavimi ben
drojo įspūdžio ir džiaugiamės, kaip 
kas išmano, atseit — savo išprusimo 
ir menui paslankumo ribose. Tai kaip 
ir dangaus platybėse: kosmografai 
žino ir supranta, kodėl tas ir tas, taip, 
bet ne kitaip vyksta, eilinis žmogelis 
to priežastingumo nepermato, tačiau 
pačia, grožin linkstančia, prigimtimi 
džiaugiasi ir saule ankstų pavasarį, 
ir aukštai pramojančlu debesiu, ir 
mėnuliu virš girios rasotą naktį ar 
tarp ežerų vos pašalus, ir žvaigždė 
kiekviena, vadinasi, iš viso džiaugiasi 
visatos dėsningumu ir grožiu, kurs 
gyvą širdį turintį žmogų verčia nu-

Augsburgo Lietuviu solistu koncertas

Akivaizdoje galimo mūsų išsiblaškimo po platųjį pasaulį ir galimo 
nutraukimo bet kokių kultūrinių ir profesinių ryšių tarp savęs ir savo 
tautiečių, kviečiame visus lietuvius dailininkus jungtis į Pasaulio Lietu
vių Dailininkų Sąjungą. Mūsų darbas ir iš jo išplaukiu vaisiai turi būti 
efektyvūs bendroje tautos kovoje dėl mūsų tėvynės laisvės.

Pasaulio Lietuvių Dailininkų Sąjungos steigiamasis susirinkimas įvyks 
š. 'm. spalių 23 d. 16 vai. Schvvabisch-Gmūnd lietuvių stovykloje. Visus 
dailininkus kviečiame dalyvauti. Negalintieji atvykti, savo balsą raštiš
kai gali atiduoti atvykstančiam kolegai.

Vienas atvykstąs dailininkas gali atsivežti tris balsus. Apie savo 
atvykimą ir įgaliojimus prašomi iki š. m. spalių 20 d. pranešti dail. Česlo
vui Janušui, Schwabisch-Gmiind, Bismarck-Kaserne, Block IX.

Pakvietimas ir dienotvarkė kiekvienam dailininkui bus pasiųsti paštu.
P.L.D. Sąjungos Organizacinis Komitetas:

Česlovas J a n u š a s , Antanas R ū k š t e 1 ė, 
Kazys Varnelis, Kazys Žilinskas

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

78. Ar vartotina dėka prielinks
niu su naudininku?

Ši slavybė sutinkama daugiausia 
mūsų raštų, ypač spaudos kalboje, 
pvz. dėka mūsų bičiulystei 
išnyks nemaža ir mūsų bėdų. Bet 
šios rūšies posakiai yra mums visai 
neįprasti, versti iš kitų kalbų. Mū
siškai tai būtų galima šiaip nusakyti: 
mūsų bičiulystės dėka, arba 
geriau: dėl mūsų bičiulystės.

Kaip dėka, kartais vieno kito 
yra panašiai yra vartojama ir ačiū: 
ačiū jo palankumui aš galė
jau daug ko pasiekti. Bet tai yra dar 
prasčiau už pirmąjį posakį ir todėl 
vengtina.

79. Dublikatas ar dupiikatas?
Lig šiol mes daugiausia esame 

vartoję pirmąją lytį, su b, bet eti
mologiškai daugiau pateisintina an
troji, su p: viena, dupiikatas yra 
kilęs iš lot. d u pi i c a tu m (pig. du
plex, „dvilinkas, dvigubas'*); antra, 
šį žodį su p vartoja ir žymesnės Vak. 
Europos kalbos, plg. anglų dupli
cate, vok. D u p 1 i k a t, pre. du
plicate ir kt. Šitos vartosenos, at- 
Kd% neilįėtų ir mums laikytis.

Smagu, jog mūsų visuomenėje 
siaučiant emigracinei karštligei, kad 
ir nepalankiausiomis sąlygomis, mūsų 
menininkai kruta.

Ne taip seniai spaudoje buvo įro
dinėjama, jog tautos menas, tiek jos 
atskiri menininkai negali ir neturi 
teisės sustingti, pasilikti prie jau pa
siektų laimėjimų, bet kad ir didžiau
sių pastangų dėka privalo kopti vis 
aukščiau...

Štai imkime rugsėjo 26 d. Augs
burge įvykusį ten gyvenančių trijų 
jaunų lietuvių dainininkų koncertą, 
kuris galėjo patenkinti jau ir išle
pintą vokalinio meno mėgėją. Kon
certe buvo malonu pajusti dainininkų 
padaryta pažanga, pasigėrėti jų Įdo
miai pasirinkti programa.

Baritono Antano Paukščio kon
certui pasirengimo sąlygos, kiek 
mums žinoma, naktimis1 budint DP 
stovyklos sargyboje, buvo be galo 
sunkios. Nežiūrint tai ir plius gan 
stipraus persišaldymo, dainininko at
likta sunki ir ilga Borodino operos 
„Kunigaikštis Igoris“ arija klausy
tojus įtikino, kaip rimtai solistas sie
kia savo užsibrėžto tikslo. Be to, JL. 
Pąuktštys davė C. B. Pergolese, G. 
Puccini, L. Delibes ir Ch. Gounod 
kūrinių.

Kolaratūrinis sopranas Juzė K r i - 
štolaitytė pirmą _ kartą savo 
klausytojams pateikė daugiausia dai
nos formos kūrinių. Ypatingai gra
žiai praskambėjo R. Schumanno 
„Mėnesienos naktis“ ir techniškai gan 
sunki G. Meyerbeer’io operos „Hu
genotai“ arija. Toliau girdėjome so
listę dar atliekant Fr. Schuberto, L. 
Delibes ir G. Donizetti kūrinius.

Nežinia kas čia kaltas, gal gastro
lės Anglijoje, bet tenoras Stasys B a- 
ranauskas tiesiog sliuoktelėjo 
aukštyn. Juk dar tik pernai rimti 
mūsų meno kritikai, visi kaip vienas 
pripažinę jo puikius davinius, tuoj 
pat kibdavo prie teroro „aukštųjų“ 
ir „piano bei pianissimo“. Šiame gi 
koncerte aukštosios gaidos skamkėjo 
visai bei priekaišto, o „Žydės“ arijos 
pianisimo solistas įrodė ir savo „ne
suvaldomą dramatinį“ jau pažabo
jęs. Taip pat ir Baranausko daina
vimo linija yra sustiprėjusi ir, rei
kia tikėtis, kad jam tobulinantis bus 
pasiekti vis geresni rezultatai. Šiuo 
metu dainininkas savo šeimai pragy
venimą yra priverstas uždirbti sun
kiai, o dažnai ir su antvalandžiais,

fiziniu darbu, taigi tokiose aplinky
bėse sunku iš solisto ko nors daugiau 
pageidauti. Baranausko programą 
daugiausia sudarė J. Halevy P. Čai
kovskio, A. C. Bizet ir F. von Flatow- 
operų arijos, o taip pat c’»Cilea „Ar- 
leziana“.

Koncertas buvo užbaigtos G. Verdi 
operos „Rigoletto“ Juzės Krikštolai- 
tytės ir Antano Paukščio dinamiškai 
vykusiai atliktu duetu.

Solistams tiksliai ir nuotaikingai 
akomponavo muz. Jeronimas Ka
činskas.

Apipilnės Augsburgo Area’os pe
reinamosios stovyklos salės lietuviška 
publika solistus įvertino gausiais 
aplodismentais, išreikalavusi ką nors 
„bisui“, o dainininkei įteikusi gėlių.

A1 m u s.

stebti, mąstyti, gėrėtu, ieškoti, nerimti 
ir turtinti savo sielą, bemąstant ir iš
vadas bedarant.

„Jaunojo Venterio Kančios“ laiko 
matu nėra miręs dalykas, tai kūrinys 
į daug kalbų verstas ir tebeverčia- 
mas, — Karlo Alberto leidykla jį iš
leido lietuvio menininko versija. Nė
ra abejojimo, knyga plačiai pasklis 
ir neš kartu su savim V. K. Jonyno, 
kaip grafiko, kūrybinio nerimo ir kū 
rybinio veržlumo akivaizdų doku
mentą, nesgi podraug ne tik Goethe’s 
„Verterio Kančias“, bet ir iliustra- 
toriaus, kaip komunizmo smurtui ne
pasijungusio europiečio, Tėvynės lais
vei, bendrajai krikščioniškai kultūrai 
ir Vakarų demokratijai ištikimybės 
tęsėjimo registravimo lakštą.

Kad šis mano teigimas nėra tuš
čios pagyros, tebūnie paremta Vakarų 
spaudos atsiliepimais apie V. K. Jo
nyno Vokietijos Prancūzų okupacinei 
zonai atliktus pašto ženklus. Daug 
jų (atsiliepimų) buvo ir dar, bus, ir 
drąsiai galima teigti, kad su kas ke
lintu laišku, išsiunčiamu iš prancūzų 
okupacinės zonos, buvo ir tebėra 
siunčiama garsas apie V. K. Jonyno 
kūrybą ir jo Tėvynės, Jaltos ir Tehe
rano konferencijų metu, neteisėtą 
nustūmimą į anapus geležinės už
dangos.

Šit neseniai Hamburgo radijas, 
neigiamai atsiliepdamas apie naujuo
sius pašto ženklus Britų ir Amerikie
čių zonose, viešai pasigedo „nuosta
biai talentingo lietuvio DP“, būtent 
— V. K. Jonyno, kuris, kaip prele
gentas pabrėžė, „mažyčiame popie
riaus gabaliuke sutelkia daug meno 
ir pačius vokiečius moko pažinti savo 
kraštą ir istoriją“. ,„Die Zeit“ ta pat 
proga irgi prisiminė V. K. Jonyhą.

V. K. Jonynas nereikalingas ypa
tingų liaupsinimų, jis savo kūryba 
toli prašoko recenzentų galimybes, ir 
čia veržiasi pastaba ne jo, bet visos 
mūsų politinių emigrantų šeimos 
adresu:

— O, kad mes taip, kaip V. K. 
Jonynas, pajėgtume (žinoma, kiekvie
nas savo sugebėjimų ir galimybių ri
bose) priversti laiką dirbti Lietuvos 
naudai ir šlovei.

Reikšminga sukaktis
LIETUVIŲ BIBLIOGRAFINIAM 

ARCHYVUI ŠVEICARIJOJE
DVEJI METAI

Lietuvių Bibliografinis Archyvas 
Šveicarijoje šį rudenį mini savo ve* 
kimo dvejų metų sukaktį. Nors visą 
laiką tenka dirbti sunkiomis sąlygo
mis ir nugalėti nemaža kliuvinių, Bi
bliografinis Archyvas vis dėlto nuo
lat auga. Archyvo rinkiniuose jau 
sutelkta apie pusantro tūkstančio pa
vadinimų, o su duplikatais — apie 
2.000 tomų. Vienokiais ar kitokiais 
keliais Archyvą pasiekia kone visi 
naujai leidžiami lietuviškieji leidi
niai, nors rinkiniuose yra ir spragų. 
Ypač periodikos rinkiniai toli gražu 
nėra pilni.

Be spaudinių, Archyvas gauna 
saugoti taip pat nemaža rankraščių, 
privatinės korespondencijos, organi
zacijų archyvų ir 1.1? Pagal išgales 
Bibl. Archyvas telkia ir lietuvių me
nininkų kūrinius. Šiokia tokia pra
džia šioje srityje jau padaryta.

Bibliografinis Archyvas savo su
kakties proga dėkoja visiems tautie-' 
čiams, vienaip ar kitaip jį parėmu- 
siems. Ypatinga padėka tenka leidy
kloms, kurios Archyvui siuntinėja 
savo leidinius.

Bibliografinis Archyvas, tarp kita, 
glaudžiai bendradarbiauja su Lietu
vių Bibliografijos Tarnyba Memmin- 
gene, kuri, įtraukusi gaunamus leidi
nius į savo sąrašus, pačius leidinius 
siunčia Archyvui Šveicarijon. Lygiu 
būdu Archyvo rinkinius praturintina 
jo talkininkai tiek Vokietijoje bei 
Austrijoje, tiek kituose kraštuose. 
Jiems irgi priklauso didelė dėka už 
vertingą talką.

Bibliografinios Archyvo adresas 
toks: Archives Bibliographiques Li- 
thuaniennes. Dr. A. Gerutis. Berne 
(Suisse — Switzerland). Karl-Spitte^ 
ler-Str. 22.

Įžengdamas į trečiuosius savo vei
kimo metus, Lietuvių Bibliografinis 
Archyvas tikisi visuomenės paramos 
leidiniais ir ateityje.

Dailininkų Sąjungai besikuriant
Ketvertų tremties metų laikotar

pyje mūsų dailininkai, nors ir išsklai
dyti po visą vakarinę Vokietiją, 
Austriją, Italiją bei kitus kraštus su
prato savo, kaip kultūrininkų, pas
kirtį, be pertraukos dirbo visų lietu
vių tremtinių ir kovojančios Lietuvos 
labui. Visa eilė jų ruoštų dailės pa
rodų išpopuliarino Lietuvos vardą, 
supažindino su dailės srityje pasiek
tais laimėjimais ir vargan patekusia 
tauta. Kiekvienas svetimtautis bei 
laikinį prieglobstį mums suteikusios 
Vokietijos pilietis galėjo įvertinai 
mūsų dailininkų kietas darbo bei kū
rybos sąlygas ir nepalaužiamą dva
sią dirbti savo tautos ir tėvynės labui.

Per tą eilę metų buvę mūsų UN- 
RRA, dabar IRO ir visos vakarinių 
Vokietijos bei Austrijos okupacinių 
kariuomenių vadovybės apie lietu
vius susidarė kultūringos tautos ir 
drausmingų tautiečių vaizdą daili
ninkų ir apskritai mūsų menininkų 
nenuilstamos veiklos bei jų darbo 
dėka. Nuo pradinės šaltos ar santū
rios laikysenos mūsų atžvilgiu, perė
jo į aiškų simpatizavimą ir mūsų, 
kaip tautos, kančių supratimą ir už
jautimą. Tai nuopelnas, kurio nega
lima nutylėti ir jo neįvertinti. Čia 
pat Vokietijoj gyvenantieji tautiečiai 
patys turėjo progos pamatyti ne vie
ną mūsų dailininkų suruoštą dailės

parodą, pagyventi mums artima nuo
taika ir pasigėrėti jų darbu. Maty
dami jų suruoštas dailės parodas ar 
skaitydami atsiliepimus apie jų dar
bą mažai kas pagalvodavo, kad jie 
visa tai atlieka tikrai nepaprastose, 
o džniausia tiesiog nepakenčiamose 
stovyklinėse sąlygose. Nė vienas sto
vyklinis komitetas nėra parodęs ge
ros valios dailininko ir apskritai me
nininko darbui palengvinti. Nieko 
nepagalbėjo ir Kultūros Tarybos at
sišaukimas į vietinius komitetus su
prasti menininkų darbą ir jo paskirtį. 
Visi menininkai ir toliau gyvena dar
bui nepakenčiamai ankštose patalpo
se su sausai apskaičiuotu grindų plo
tu vienam asmeniui. Tur būt mažai 
kas pagalvoja ir apie tai, kad kas
dieninis dailininko darbas ir jo pa
rodų ruošimas surištas su nuolatinėm 
išlaidom, kurios nežinia kada ir iš 
viso ar bus padengtos. O jis dirba 
mums ir visų mūsų labui mus atsto
vauja viešumoje. Už tai mes nors 
moraliai turėtume remti jų darbą, o 
komitetai privalėtų sudaryti sąlygas 
dailininkų darbui palengvinti.

Nežiūrint visų neigiamų aplinky
bių, dailininkai 'neprarado pasiryži
mo ir kūrybinio veržlumo. Priešin
gai, savo kultūrinės veiktos darbą 
dar labiau išplečia ir jį sustiprina 
organizaciniu vienetu. Jeigu iki šiol 
mūsų kultūrine reprezentacija eida-

vo iš pavienių dailininkų ir visiškai 
privačia iniciatyva, tai dabar viso 
pasaulio lietuviai dailininkai susi
jungs į didelę organizaciją — Pa
saulio Lietuvių Dailininkų Sąjungą. 
Ji bus vienintelė jungianti po visą 
žemės rutulį išblaškytus lietuviui: 
dailininkus. Ši sąjunga, kiek žino
ma, kuriama didžiausios tolerancijos 
principu. Čia visos dailės kryptys 
eis lygiomis teisėmis. Tai labai svei
kintinas reiškinys, leidžiąs spėti, kad 
pagaliau bus išvengta nereikalingo 
subjektyvumo ir trynimos! dėl vie
nos ar kitos krypties pirmavimo dai
lėje. Dailė, kaipo tokia, yra viena, 
o krypties pirmumą nustatyti ne mū
sų epochos ir ne mūsų darbas. Tai 
įvertins meno istorija. 1 ’

Mums gi dabar svarbu, kad lie
tuviškoji dailė kiltų, mūsų tautą ko 
geriausiai reprezentuotų ir eitų iš 
vien su visa kultūrine veikla už Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymą.

Akivaizdoje to mes galim tik 
džiaugtis, kad dailininkai ir išemi
gravę, pasklidę po visą pasaulį, ne
bus paskiri vienetai, o su aiškiais 
tikslais ir siekiais stiprus organizuo
tas kultūrinis veiksnys.

Ta proga Lietuvių Pasaulio Daili
ninkų Sąjungos Organizaciniam Ko
mitetui linkime ko sėkmingiausiai 
užsibrėžtą tikslą įgyvendinti.
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Kasselio Hz. aukl. būreliui „VYTIS"

Kasselio lietuvių gimnazijoje jau 
dveji metai veikia Neprikl. Lietuvos 
tradicijomis Fizinio Auklėjimo Bū
relis „VYTIS“, kuris savo eilėse turi 
per 120 moksleivių, būdamas pats di
džiausias ne tik nariais, bet ir sti
priausias savo veikla mokinių sam
būris gimnazijoje. Neseniai jis at
šventė savo dvejų metų sukaktuves. 
Būrelis įsisteigė 1946 m. rugpiūčio 
mėn. Wiesbadene ir, keletą mėnesių 
vėliau wiesbadeniečiams, kartu ir 
gimnazijai, persikėlus į Kasselį, vel
kė jau naujoje vietoje. Per tų dvejų 
metų laikotarpi „VYTIS“ dalyvavo 
eilėje suruoštų tarptautinių sporto 
švenčių ir įvairiuose krepšinio bei 
stalo teniso turnyruose ir pirmeny
bėse, pelnydamas gražių laimėjimų, 
kaip atskiras sporto vienetas. Taip 
pat ir gimnazijos ribose būrelis kas 
mokslo metai surengdavo krepšinio, 
stalo teniso, beisbolo, lengv. 'atletikos, 
šachmatų pirmenybes bei įvairius 
turnyrus, kartu ir žaisdamas daugelį 
draugiškų rungtynių. Jų skaičius sie
kia iki kelių šimtų. Paskiri lengvatle- 
čiai yra pasižymėję Rosenheime, 
Augsburge, Hanau ir kt. surengtose 
sportinėse varžybose. Per tas visas 
varžybas buvo kreipiamas didelis dė
mesys ne tik į pasekmes ir laimėji
mus, bet taip pat į sportišką, korek
tišką laikyseną aikštėse bei tikrąjį 
sporto supratimą, kad ne laimėjime, 
bet dalyvavime glūdi tikrasis sporto 
tikslas. Buvo stengiamasi paruošti 
tinkamai išauklėtą sportinį prieauglį 
mūsų sporto klubams, papildant se-

Schweinfurias ruošiasi...
(Pradžia 2 pusi.)

4. Kas Bendruomenei paliko ir ko 
siekiama
Pasiliko per 500, daugiausia jau 

nuo pat karo pabaigos uoliai dirban
čių ir lietuvišką pareigą suprantan
čių darbuotojų. Nuolatinis darbas 
suartino šiuos žmones ir visi jie su
daro vieną solidarią lietuvišką ir pa
reigingą šeimą. Pasilikusio LTB 
Mainfranken Apygardos Komiteto 
dėka, š. m. rugsėjo 11 d. sušauktas 
visuotinis bendruomenės susirinki
mas, o rugsėjo mėn. 12 d. išrinktas 
LTB Apylinkės Komitetas, K. Kleiva 
— pirmininku, Dr. A. Garmus — vi- 
cepirm. ir socialinių reikalų vedėju, 
J. Paškevičius — švietimo vadovu, 
A. Braziukaitis — sekretoriumi ir 
sporto reikalams, A. Klimaitis — iš- 
dtninku ir ūkio reikalams. Kartu iš
rinkta ir kontrolės Komisija, o š. m. 
rugsėjo mėn. vietos moterys taip pat 
išsirinko savo reikalams komitetą. 
Pradžios mokyklų inspektoriaus ini
ciatyva suorganizuota ir jau pradeda 
veikti 6 skyrių pradžios mokykla, o 
gimnaziją lankantieji moksleiviai be 
pertraukos tęsia mokslą Seligen- 
stadto gimnazijoje, į ten kasdien va
žinėdami. Žiemą ten yra pažadėta

dveji metai
nesniųjų eiles ir kartu duoti moks
leiviams tinkamą laisvalaikio pralei
dimą sporto aikštėse. Kaip ir kiek
viename darbe, taip ir būrelio vei
kloje buvo ir giedrių dienų, pasitai
kydavo ir šešėlių, daroma buvo klai
dų, tačiau geriausia apie jo atliktus 
darbus tegalės pasakyti ateitis.

žiemos metu, neturint jokios spor
tui tinkamos salės, padėtį gelbėdavo 
kuklios gimnazijoje turimos patalpos^ 
— vidutinio dydžio kambarys, kuria
me, be stalo teniso, šachmatų bei ki
tų stalinių žaidimų, taip pat veikė 
gausi įvairiais .laikraščiais skaitykla. 
Savo patalpose būrelio nariai galėjo 
atliekamomis valandomis naudingai 
praleisti laiką. Būreliui vadovauja 
globėjas ir valdyba, kuri renkama iš 
mokinių tarpo kas mokslo metai. 
Globėju visą laiką buvo kūn. kultū
ros mokyt. K. Miškinis. Būrelyje .vei
kė šios sekcijos: krepšinio, futbolo, 
tinklinio, lengv. atletikos, beisbolo, 
stalo teniso bei šachmatų. Be to, vie
nu laiku buvo leidžiamas sieninis 
laikraštėlis, kurio pasirodė aštuoni 
numeriai. Žengiant į trečiuosius vei
kimo metus, būrelis vėl išleidžia pa
našaus pobūdžio laikraštėlį „Sporto 
Kelias“, kuriame bendradarbiauja 
visi plunksnos sritį mėgstą mokslei
viai.

Savo dvejų metų sukakties proga 
būrelis surengė sporto šventę, kuri 
truko tris dienas: IX. 17, 18, 19 d. d. 
Šventės programą sudarė lengv. at
letikos, krepšinio, tinklinio, bei beis
bolo varžybos. Pagrinde stovėjo 

jiems ir bendrabutis. Schweinfurte 
pasiliko ir LTB Švietimo Valdybos 
Specialinių Mokyklų ir Profesinio 
Pasirengimo Inspekcija US Zonai. 
Pasiliko ir toliau knygų leidimą tę
sia „Žalgirio“ knygų leidykla, o lai
kinai taip pat palieka ir „Ventos“ 
knygų leidykla.

Jau užuomazgoje ir netrukus pil
nai pradės veikti dirbančiųjų sto
vyklos paštas bei spaudos kioskas. 
Pasilikusieji veiklaus krepšinio „Vy
ties“ 1 Klubo sportininkai imasi 
mankštos ir toliau rengiasi tinkamai 
lietuviškas spalvas ginti, o dalis šiuo 
Klubo krepšininkų jau pelnė vieną 
laimėjimą Schwabisch Gmūnd sto
vykloje apsigyvenę. Tikinčiųjų pa
rapijai bei bažnyčiai ir toliau vado
vauja parapijos klebonas Kun. A. 
Vainauskas, o bažnyčioje pamaldų 
metu ne ką mažiau besimeldžiančių, 
kaip ir tada, kai stovykloje gyveno 
1.600 lietuvių.

Visoms šioms kultūrinėms, o ir 
bendruomenės įstaigoms taipgi orga
nizacinio, kūrybinio ir įvairaus dar
bo netrūksta. Linkėtina ir naujose 
sąlygose atlikti, kas užsibrėžta ir kas 
lietuviškaį bendruomenei yra reika
linga. K. K. 

lengv. atletika, kurioje daly
vavo per 80 berniukų ir mergaičių. 
Nors pirmąsias dienas ir buvo blogas 
oras, be to, aikštės sąlygos taip pat 
nenormalios, pvz., bėgimo takai ant 
nelygios futbolo aikštės, tačiau pa
siekta visai gerų pasekmių, iš kurių 
pažymėtina: jaunių gr. į tolį — Žu- 
romskis, 5,50 m, į aukštį — Juška 
1,55 m; jaun. „A“ gr. į tolį — A. Ka
ladė 4,92 m; jaun. „B“ gr. j tolį — 
Kirklys 4,19 m; jaun. merg. „A“ gr.: 
į tolį — N. Želvytė 4,51 (visi šuoliai 
per 4,40 m), rutulys — A. Srugytė 
10,10 m; „B“ gr. merg. į tolį — Bal
trušaitytė 3,83 m. Paskirose grupėse 
geriausi lengvatlečiai buvo: jaunių — 
Zuromskis 22 tšk.; jaun. „A“ gr. — 
A. Kaladė 18 tšk.; jaun. „B“ gr. — 
Kirklys 15 tšk.; vyr. merg. gr. — A. 
Milašiūtė 15 tšk., jaun. „A“ gr. merg. 
— L. Želvytė tšk., merg. „B“ gr. — 
Baltrušaitytė 8 tšk.

Tinklinio rungtynėse buvo du 
susitikimai: mergaičių „A“ rinkt, nu
galėjo „B“ 2:0, o berniukų gimnazi
jos rinktinė po atkaklios kovos įveikė 
gimnazijos orkestrėlio komandą 2:1 
Krepšinyje vyr. mergaitės savo 
jaunesniąsias drauges, nuolatos da

Įvairios žinios
• Pearl S. Buck, žinoma kelių vei
kalų kinietė rašytoja bei Nobelio pre
mijos laureatė, nurodo, kad reikia 
organizuoti „Mažųjų Tautų Sąjunga“, 
nes tik tada jų balsas būsiąs girdi
mas visame pasaulyje. Ji netiki sri
tiniu susigrupavimu, bet esą geriau 
visoms mažoms tautoms susiburti į 
Sąjungą ir jų balsą padidinti. (AP)
• Suomijoje perorganizuojama ir
smarkiai sumažinama slaptoji polici
ja. Tam reikalui sudarytas vyriau
sybinis komitetas, kuris nustatys jos 
funkcijas. Planuojama pol. policijai 
palikti tirti sąmokslo reikalus, kurie 
būtų nukreipti prieš krašto nepri
klausomybę ar jos legalias instituci
jas. Jų suimtieji asmenys tuojau per
duodami viešajai policijai. Užsienie
čių judėjimą taip pat perims vidaus 
reikalus ministerija, bet ne slaptoji 
policija. (UP) -
• Australijos laivyno ministeris p. 
W. J. Riordan pranašauja, kad Au
stralijos lėktuvnešio lėktuvai būsią 
be pilotų ir su atominėms raketomis. 
Tiems reikalams išleistą 280.000.000 
dolerių. Australija Ir N. Zelandija iš
dirbusios bendrą gynybos planą. (UP)
• Pietinės Amerikos kairieji- ragina 
tarpamerikinį naftos Kongresą da
ryti žygių, kad karo atveju Amerikai 
ir Britanijai nebūtų duodama naftos. 
Rezoliucija buvo priimta uždarant 
kongreso sesiją. Ją suorganizavo kai
riojo flango Pietų Amerikos darbi
ninkų federacija, kuriai vadovauja 
komunistas. (AP) 

rančias didelę pažangą, įveikė 16:12. 
o berniukų susitikime IV kl. įveikė 
komb. III/VI kl. kom. 20:17.= Abejos 
rungtynes buvo žaidžiamos sutrum
pinto laiko. Beisbolo rungtynėse 
jaunesnieji aiškiai įrodė savo prana
šumą prieš vyresnių klasių rinktinę, 
laimėdami 26:10.

Sekmadienį, pasibaigus sportinėms 
varžyboms, buvo įteiktos dovanos vi
siems pirmąsias tris vietas laimėju
siems lengvatlečiams, jų taip pat ga
vo ir geresnieji sportininkai. Dova
nų buvo per 150 ir gana vertingų, 
kaip, pVz., startiniai batukai, laikro
dis, maisto konservų dėžutės (kas 
šiandien sportininkams labai aktua
lu ...}, vertingos knygos, albumai ir 
daug kt. naudingų dovanų, kurias 
jauniesiems sportininkams skyrė 
Raudonasis Kryžius, Švietimo Val
dyba, „Aistia“, Taut. Komitetas, gim
nazija, būrelis ir privatūs asmenys. 
Gimnazijos direkt. J. Košiui įteikus’ 
dovanas ir tarus uždarymo žodį, jau
kieji sportininkai išsiskirstė su 
džiaugsmo kupinais veizdais, pilnais 
glėbiais dovanų, pasiryžę ir ateityje 
nemiegoti ant laimėtų laurų, o žiū
rovai kupini įspūdžių iš įdomių ir 
įtemptų jaunųjų kovų.

Vakare gimnazijoje įvyko kukli 
arbatėlė su iškilmingąja dalimi, per 
kurią būrelį, tarp kitų, sveikino Švie
timo Valdybos pirm., Stovyklos bei 
Tautinio Komitetų pirmininkai, pa
brėždami sporto reikšmę tautai ir 
jaunuomenei. km.

• Bulgarijoje uždaromos viso? už
sieniečių išlaikomos mokyklos. (AP)
• Italija sutiko perleisti Graikijai 
kreiserį — „Eugenio di Savoia“ už 
padarytus sugadinimus karo metu 
graikų laivams. (R)
• Australijos darbininkai reikalau
ja, kad būtų nustatyta tik 30 valandų 
darbo savaitėje. Tuojau turį būti 
įvesta 40 darbo valandų savaitėje ir 
palaipsniui prieita prie 30 valandų. 
Šiuo metu dirba apie milijoną dar
bininkų daugiausia 40 vai. savaitėje. 
(AP)
• Pagal priimtą įstatymą JAV su
registruota 8.584.963 vyrai nuo 18 iki 
25 metų amžiaus. Iš jų kiekvienas 
ketvirtas tinkąs karinei tarnybai. 
(UP)
• Nuo spalių 1 d. britų zonoje Vo
kietijoje visų radijo stočių techniški 
įrengimai perduodami patiems vokie
čiams tvarkyti. (UP) ,
• 20 vokiečių darbininkų, paimtų 
jėga prie uranijo darbų kasyklose, 
bevežant pabėgo iššokdami iš trau
kinio. (UP)
• JAV paskutiniu metu maisto kai
nos buvo pasiekusios aukščiausią taš
ką, bet dabar jau kreivė krentanti 
žemyn. Komercijos departamento at
stovas p. Benj. Gordon pareiškęs, jog 
kainos krisiančios, nes ž. ū. produktų 
derliai geri ir jų kainos kris. Sviesto 
kaina nukritusi 10 cnt. svarui. (HT)
• Kalifornijos Texas naftos bendro
vė pasirašė sutartį su Ispanija dėl 
naftos rafinavimo Ispanijoje. Valyklos
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Užsienio sporto 
žinios *

— Tarpvalstybinėse lengv. atleti
kos rungtynėse Helsinkyje Švediją 
nugalėjo Suomiją 138:76; Paryžiuj} 
Prancūzija-Suomija 70:70, Turine mo
terų susitikime Italija Įveikė Vengri
ją 51:42.

— Geresnės lengv. atletikos pa
sekmės: Helsinkyje — 3000 m Iii. 
Sjostrand (Sv.) 8:55,8 mln.; su kar
tim: Lundberg (Šv.) 4,32 m; ietis: 6. i 
Eriksson (Šv.) 71,32; 4X400 m: Šve
dija 3:17,1 min. Veronoje: diskas — 
Consolini (It.) 54,89 m; Stockholme: 
1500 m — Bengtsson (šv.) 3:50,4 min. 
prieš Slikjhuis (OI.) 3:50,6; kūjis: Ne
meth (Vengr.) 55,40 m prieš Erikson 
(Šv.) 56,23; Paryžiuje: 400 m kl. Ari- 
fon (Pr.) 51,6 sek.; 1000 m Hansenne 
(Pr.) 2:21,3 — naujas pas. rėk.

— Tarpv. teniso rungtynės Švei- - •
carija-Austrlja 9:8.

— JAV teniso pirmenybės Forest 
Hill (Kaliforn.): pusfinaliai — vyrų 
vien.: R. Gonzales (Meks.) — J. Drob
ny (Ček.) 8:10, 11:9, 6:0, 6:3 (I); E. 
Sturgess (P.Afr.) — H. Flam (JAV) , 
9:7, 6:3, 6:2; moterų vien.: L. Brough . 
(JAV)-P. Todd (JAV) 6:3, 6:3, mišr. 
dvej.: L. Brough-T. Brown (abu JAV)
— Doris Hart-F. Sedgam (JAV-Au- 
stral.) 6:2, 5:7, 8:6; finalai: vyr. vien.
— Gonzales-Sturgess 6:2, 6:3, 14:12; 
moter. vien.: Osbome-Dupont (JAV)
— Brough 6:4, 4:6, 13:15.

— Tarpvalstybinės futbolo rung
tynės: Oslo Norvegija-Švedija 3:5 (vi
sus penkis įvarčius švedams pelnė jų 
puikusis vidurio puolikas G. Nor- 
dahl!), Helsinkyje Suomija-Svedija 
(II rinkt.) 2:2, Stockholme: Švedija B- 
Norvegija B 1:1, Varšuvoje: Lenkija- 
Vengrija- 2:6, Budapešte Vengrija B- t 
Lenkija B 8:0, Kopenhagoje Anglijos . 
vienuolikė prieš Daniją, bronzos me- " 
dalio savininkę Olimp. Žaidimuose, ‘ 
sužaidė tik 0:0.

— Anglijos futbolo pirmenybėse > 
po paskutinių rungtynių pirmauja ir X _
toliau be pralaimėjimų Portsmouth 
su 15 ir Derby County su 13 tšk. 
Meisteris Arsenai su 10 tšk. stovi aš
tuntoje ir su tiek pat taškų taurės 
laimėtojas Manchester United — sep
tintoje vietoje. Prancūzijoje, turin
čios po 9 tšk. ir po vieną pralaimėji- yą 
mą, pirmauja Marseille su Reims. h 
Austrijoje be pralaimėjimų pirmoje -
vietoje stovi Austria 8 tšk., 2. Sport- 
club Wien 7 tšk. Sov. Sąjungoje Mas
kvos Dinamo su 38 tšk: pirmauja 
prieš CDKA Maskva su 37 tšk. Ten 
pirmenybės jau baigiasi. Čekoslova
kijoje— Slavia prieš Spartą su 8 tšk.

— Japonijoje moksleivis Furuhas- 
ki plaukime pasiekė tris naujus pa- ■' 
šaulio rekordus: 300 m laisv. stil. 
3:20,8, 400 m: 4:33,0 min., 800 m laisv. 
stil. 9:45,2 min.

— Prancūzas M. Cerdan New Yor
ke prie 25.000 žiūrovų dėl pasaulio 
bokso meisterio vardo vid. svoryje 
11 runde k. o. nugalėjo ligšiolinį mei
sterį amerikietį Žale. km. "<l s

jau pastatytos Kartagenoje. Tai pir
masis Amerikos kapitalų įvestavimas 
Ispanijoje po pilietinio karo. (UP)
• Čekijos konsulatas San-Francisco 
uždaromas, pranešė einąs konsulo pa
reigas J. Kotas, dėl ekonominių sun
kumu. (AP)
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Skelbimas Nr. 53
Žemiau išvardinti ieškomieji arba 

jų likimą žinantieji yra prašomi at
siliepti C/Kartotekon per savo LTB 
komitetus, kartu nurodant šio skel
bimo (bet ne laikraščio) eilės numerį 
ir įdedant reikiamą kiekį pašto ženk
lų atsakymui apmokėti.

•748. Girdauskas Antanas, Teofilė 
ir Juozas — nuo Šakių; Uldukienė 
Kristina iš Rokiškio; Ruibys Pranas 
— nuo Krėtingos; Petraitis Jonas iš 
Papilio.

749. Siparienė-Keraitienė-Mauri- 
caitė; Keraitis Kostas, Cecilija ir Au
gustas; Siparas Jonas, Nastė ir Ona; 
Milaševičius Aleksas iš Kauno.

750. Mrs. Eufrozina Gudaitis (Ku- 
drotaitė), 7022 So. Talman Ave., Chi
cago 29, Ill. — prašo atsiliepti savo 
pusbrolį Praną Pilipauską, kilusį iš 
Dvarelių.

751. Mrs. Mary Plaušiūnas ir Miss 
Ona Žilinskaitė, 18606 Unterwood 
Ave., Cleveland 19, Ohio/USA — pra
šo atsiliepti: Agotą Stankevičienę- 
Damijonaitę iš Vilkaviškio, Juozą 
(Joną) Damijoną iš Paežerių ir Salo
mėją Pampalienę-Damijonaitę iš Vil
kaviškio.

752. Gauti giminių adresai iš J.A. 
V-bių: Marijai Juozėnienei-Zostau- 
taitei, Matildai Traškauskienei, An
taninai Klabienęi-Vasiliauskaitei, Te
klei Jankauskienei ir Ant. Beniu
šienei.

753. Užklydę laiškai bei doku
mentai: K. Šimkevičiui — laiškas 
nuo Elena Bertcher iš Čikagos, Sta
siui Masukevlčiui — laiškas su do
kumentais nuo Mrs. Constance Mi
siūnas iš Brooklyno, Juozui Povilai
čiui — laiškas nuo Mrs. B. Kudo- 
rauskienęs iš Philadelphijos; Jonui 
Vitkauskui — laiškas nuo J. Adomai
čio; Antanui Dudėnui — laiškas iš 
trazilijos; Stasiui Jakubauskui — 

laiškas nuo Alekso Jakubausko iš 
Australijos; Povilui Sirgedui — laiš
kas Romo Sąženio; Antanui Stepona
vičiui — jo sunaus Romualdo gimi
mo metrikai; Baliui Bedarfui — jo 
dukters Gražinos gimimo metrikai; 
Juozui Močiui. — sutuoktuvių su Ve
ronika metrikai; Antanui Steponavi
čiui — jo sutuoktuvių su Ona metri
kai; Baliui Bedarfui — jo sutuoktu
vių su Joana metrikai.

Kartotinai prašoma atsiųsti C/Kar- 
totekai pranešimus apie mirimus — 
žuvimus mūsų tautiečių per 1944—48 
metus, jeigu toki pranešimai dar nė
ra padaryti. LTB komitetai tokius 
pranešiums siunčia sąrašais, o pa
skiri tautiečiai — laiškais, nurodant 
mirusio ar žuvusio asmens: vardą, 
pavardę, tėvų vardus, gimimo datą 
bei vietą ir mirimo-žuvimo datą bei 
palaidojimo vietą.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

LT Meno Ansamblio „Čiurlionis“ 
sudėčiai papildyti

REIKALINGI 
su gerais balsais dainininkai-ės ir 
tautinių šokių šokėjai-oą.

Kreiptis į Ansamblio Vadovą, 
(14b) Dettingen b. Urach, Kūnigs- 
hohe, „Čiurlionis“. (3) 

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus' numerius gauna 10 °/t nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. - Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.

MOSUL KELIAS
Išeina trečiadieniais ir šeštadieniais
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. P e n i k a s 
Redaktorius AL Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY“, Scml-
Weekly. Authorized by EUCOM HQ, Civ.l Af
fairs Division. Authorization No. UNDP 205. ( |

. .Circulation 4000.

P.CI.R.O. PAIEŠKOJIMU 
(STAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:
89. Bezrukova, g. 1893. 8. 29 Ni

doje, paskutinės žinios mini buvus 
Schliessberg, Tilžės apskr. Rytprū
siuose; Berne Judel, g. 1919, pask. 
žinia iš Mūnchen, Freimann; BJoch 
Chaja, 20 mt. amžiaus, g. Telšiuose, 
pask. žinia iš Buchenwaldo; Bloch 
Noam, 22 mt. amžiaus, g. Telšiuose, 
pask. žinia iš Buchenwaldo; Bloch 
Mere Giale, gim. 1926 m. Sudarge, 
pask. žinia iš KZ Buchenwald; Blo- 
mas Albertas, 40—45 mt. pask. žino
mas adresas: Hohenberg, Kr.Schroet- 
tersburg, spėjama esant Vokietijoje; 
Brin Berta, gyv. Vištytyje, Vilkaviš
kio apskr.; Biržinskas (gal Biržinskis) 
Valys, 16 mt. deportuoats į Vokieti
ją; Biiacherovič Zuzana, g. Oraz’e, 
pask. žinia iš Vokietijos; Brom Zelek, 
58 mt., turėtų būti kur nors Vokieti
joje; Brosat Helmut, g. 1941 m. Py- 
ritz, Pomeranijoje, pask. žinia iš Rū- 
gen salos; Brosat Lena, g. 1914. 8. 8 
Kriceviškėse, pask. žinia iš Rūgen 
salos; Bružas Jurgis, g. 1915 Panevė
žyje, bu v. rytinėje Vokietijoje; Borc- 
dkav Vnta ar Vita, g. 1896. 5. 22, 
pask. žinomas adr.: Mūnchen, Kaiser- 
Wilhelm-Str. 25; Cerniakow Judel, 

37 mt. g. Kaune, pask. žinomas adre
sas: Mūnchen, Freimann Siedlung; 
Berelovič Chaim Aaron, g. 1914 Kra
žiuose, pask. žinomas Repatriacijos 
stovykla Feldafing, Obb.; Chasman 
įeik, 40 mt. g. Kurkliuose.

Skelbimas
Š. m. rugsėjo mėn. 24 d. apsivogė 

ir pabėgo iš „Unterm Berg“ stovyklos 
Oldenburge Jonas DŪDA, gimęs 21. 
3. 22 m. Jo išvaizda: juodbruvas, 
lieknas, aukštas, akys rudos — tam
sios, plaukai ilgi, šukuojami į viršų, 
kalba lėtai. Sakosi pabėgęs iš rusų 
zonos.

Turimomis žiniomis jis bastosi po 
vakarų zonas, keisdamas ar vokietin
damas vardą. Stovyklų vadovybės 
yra prašomos pasirodžius virš minė
tam asmeniui jį sulaikyti ir pranešti 
lietuvių „Unterm Berg“ stovyklos 
komitetui.

Lietuvių Tautinės Bendruomenės 
„Unterm Berg“ stovyklos 

APYLINKĖS KOMITETAS 
Oldenburg'as i. Old.

Mažllienė Valerija, gyv. Kanadoje. 
R. R. I. Rodney, Ont., ieško Rinkevi
čiaus Jono, kilusio iš Paežerėlio 
valsč., Sakių apskr.

Mr. Adomas Navickas, 115 Allen 
Place, Hartford, Conn., USA, ieško 
savo giminių — Teofilės Medziuke- 
vičienės ar jos vaikų, kilusių iš Aly
taus apskr. Simno valsč. Kaukių 
km. Juos pačius ar turinčiusius apie 
juos žinių prašau atsiliepti.

Antanas ir Bronė Kubilis iš Ame
rikos ieško savo artimųjų: motinos 
Marcijonos Zlgmontavičienės, brolie
nės našlės Rozalijos bei jos suaugu
sių vaikų — Vladislovo ir Raimondo 
Zigmontavičių. Juos pačius arba tu
rinčius apie juos žinių prašoma kreip
tis į Jul. Starką, (13b) Dillingen/ 
D., Litauisches Lager. -

Visu DĖMESIUI!
Įvairiose sanatorijose Vokietijoje 

šiuo metu yra apie 450 lietuvių džio
vininkų, jų tarpe apie 100 vaikų. Jų 
išvykimas iš Vokietijos greitu laiku 
nenumatomas. Todėl prašome visų 
tų, kurie dabar išvyksta, visą atlie
kamą literatūrą vaikams ir suaugu
siems aukoti vietoaL.R.Kryžiaus sky
riams arba įgaliotiniams. Šios kny
gos bus išdalintos sanatorijose gulin
tiems ligoniams.

Už tą auką ligoniai bus visiems 
labai dėkingi.

L.R.K. Vyr. Moterų Komitetas
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Kai kurie emigr. įstatymo principai
Šio dokumento tikslas yra nuro

dyti kai kurius sutartus DP įstatymo 
US zonoje principus komisijai nau
dotis. Šie principai buvo aptarti sa
vanoriškų (voluntary) agentūrų ir 
IRO atstovų, anksčiau civiliniams 
reikalams skyriaus pasiūlyto plano 
rėmuose.

1. Prie kiekvieno IRO įkurdinimo 
Center' sudaromas darbo organas iš 
visų organizacijų, užsiimančių paruo
šimu, pateikimu ir parinkimu DP 
įkurdinimui J.A.Valstybėse.

2. Šį organą sudarys šių organi
zacijų atstovai:

a) komisijos parinkėjas,
b) komisijos dokumentų tikrintojas,
c) konsulato atstovas,
dj JAV viešosios sveikatos parei

gūnai,
e) itvotos atstovas (ar paskirtas 

vienetas saugumui patikrinti),
f) savanoriškų įkurdinimo agentū

rų pareigūnai ir
g) IRO įkurdinimo pareigūnai.

3. Kad pareiškėjas emigruoti į US 
būtų tinkamai pateiktas parinkimui, 
turi būti atlikta minimali dokumen
tacija.

4. Pirminiam dokumentų patikri- 
niifiui sudairma tam tikra sistema. I

5. Suprantama, kad savanoriškos 
agentūros, pasiųsdamos DP Komisijai 
Wasbingtone jų parinktus kandida
tus, gali pasitikrinti pas vyriausią 
komisijos šefą Vokietijoje ir kad šios 
agentūros bus atsakingos už pareiš
kėjų dokumentų parinkėjams patei
kimą.

6. Jei taip atsitiktų, kad agentū
ros neturėtų pakankamai kandidatų, 
joms leistoms normoms užpildyti, ta
da agentūros gali kreiptis į IRO ir 
paprašyti kandidatų.

7. Savanoriškų agentūrų duotoms 
garantijoms ir, tik šiems garantijoms 
pasirodžius tinkamoms, bus pareiš-

Pavojingas žaidimas
Sovietai visomis priemonėmis no

ri priversti vakariečius apleisti Ber
lyną. Paskutiniu metu jie pradėjo 
labai pavojingą žaidimą savo naikin
tuvais „Jak“ zirzdami aplink ameri
kiečių „Skymaster“, lėkusį į Berlyną. 
Dėl tokių sovietų žygių amerikiečiai 
įteikė griežtą protesto notą ir pažy
mėjo, kad vieni sovietai bus atsa
kingi ne tik už žmones, lėktuvą, bet 
ir už pasekmes, kurios galėtų iškilti. 
Amerikiečiai pareikalavo tuojau im- 

kėjb byla perduota sekretoriui, kaip 
kandidato byla.

8. Pareiškėjas nevyks į įkurdini
mo stovyklą tol, kol jo byla įkurdi
nimo centre nebus patenkinamai pri
imta visų liečiančių pareigūnų, išsky
rus konsulą.

9. IRO bus atsakinga už pareiš
kėjų nugabenimą į įkurdinimo sto
vyklą, kada ji gaus prašymą iš pas
kirto komisijos atstovo įkurdinimo 
centre.

10. Pareiškėjas turės eilę pasikal
bėjimų tokia pat tvarka, kaip yra jo 
byloj jos patvirtinimo atveju, kuri 
pasieks kulminacinį punktą pas kon
sulą emigracijos vizai gauti.

tis griežtų priemonių ir priversti sa
vo lakūnus paklusti nustatytų skrai
dymo taisyklių, kol dar neįvyko jokio 
incidento. (

Be to, Sovietai pradėjo atlikinėti 
oro koridoriuje priešlėktuvinius šau
dymo pratimus, tartum jiems pritrū
ko Vokietijoj erdvės.

Iš Sovietų zonos atvykusieji pasa
koja, kad ten vykstąs kariuomenės 
judėjimas, manoma, manevrų tiks
lais. (CDM/m)

Europa reikia ginti Europoje '
VIENINTELĖ PRIEMONĖ KATASTROFAI IŠVENGTI... PAREIŠKĖ

GEN. DE GAULLE SPAUDOS KONFERENCIJOJE
Kai gen. de Gaulle išeina į tri

būną kalbėti, tai tada jaučia ne tik 
prancūzas, kad jis kalba jo reikalu, 
bet kartu jaučia ir pavergtieji kraš
tai, jog ir jų laisvės problema pra
dedama kedenti.

Štai mes vėl girdime gen. de 
Gaulle balsą miniai spaudos žmonių 
tuo metu, kai kritiška padėtis jau
čiama ne tik Prancūzijoje, bet ir vi
same pasaulyje. Jis pareiškė: „Aš 
manau, jog reikalinga Europą ginti. 
Aš manau, jog reikalinga Europą 
ginti Europoje...“ Generolas kal
tino Prancūzijos dabartinę vyriau
sybę dėl Marshallio planų teikiamų 
gėrybių ir savo .krašte surinktų mo
kesčių eikvojimo vien tik tam, kad 
palaikytų „nevaisingą režimą“. Vie
nintelė išeitis tautai, jei ji nori iš
vengti katastrofos, sako jis, yra 
įvykdyti naujus rinkimus ir suda
ryti sąlygas tautai pasisakyti savo 
pasitikėjimą juo. Europos ateitis 
pareisianti nuo to paties veiklos 
kurso, kuris vyks dabar.

Stipri Prancūzijos vyriausybė 
sumažinsianti kito karo pavojų, 
sako generolas.
Jei Prancūzija neįvykdysianti 

dabar rinkimų, tai ji pati save 
įtrauksianti į nelegalumą. „Tuo 
momentu, kada tauta čia atvyks, aš 
rezervuojuos teisę tada veikti pa
gal mano nusistatymą“, tarė jis 
pridurdamas, jog 1940 metais jis 
nepriklausomai veikdamas išgelbė
jęs Prancūziją.

Gen. de Gaulle išreiškęs pasiti
kėjimą, jog prancūzų dauguma 
esanti su juo ir kad jo ateisiąs lai
kas, kada jis pradėsiąs spręsti vi
daus ir tarptautines problemas.

Užklaustas dėl Berlyno krizės, 
generolas atsakė, kad Berlyno krizė 
būsianti prarasta tarp džiunglių 
procedūros. Toliau jis nusakė, kad 
Vakari} Vokietija turi būti rengia
ma j Vakarų Vokietijos valstybių 
federaciją. Jis prieš pasisakė, kad 
Europos gynyba pavesta vadovauti 
Britanijai, nors ji ir yra dabar sti-'' 
priausia Jei karas kiltų, sako de 
Gaulle, tai įvykiai palies konti
nentą. (NYHT/m).

JAV KARIŠKIŲ GRUPĖ ATVYKO 
ISPANIJON

Kartu su senatorium Gurney, 
senato ginkluotų pajėgų komiteto 
pirmininku, iš Paryžiaus kariniais 
lėktuvais atvyko visa eilė aukštų 
kariškių. Šioji grupė, vizituodama 
Europoje karinius įrengimus, kartu 
užsuko į žavingąją Ispaniją, iš kur 
vyks dar ir Portugalijon. Ispanijoje 
JAV aukštieji kariniai svečiai ma
tysis su Ispanijos karinio štabo ka
rininkais ir su pačiu karo štabo vir
šininku generolu F. Davila. Sena
torius Gurney ir kai kurie vado
vaują jo grupės nariai automobi
liais vyksią į Generalissimo F. 
Franco rezidenciją. (UP).
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