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Koi dar idealais, brol, besigėrėsi, 

Tu siek idealo tik doro ir aukšto, 

O skubink! Paskui tu... jų išsižadėsi 

Dėl trupinio aukso, gardaus valgio 

šaukšto.
Vincas Kudirka
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Jon. Daugėla

TOLIMESNIO
LIKIMO KLAUSIMA SVARSTANT

Su nauju pavasariu, su naujais 
sprogstančių pumpurų žiedais mū
sų tremtinių bendruomenę užgriuvo 
daug naujų klausimų. Štai prieš ke
lias dienas kai kam prasivėrė var
iai į išsvajotąjį- pasaulį. O ši šalis 
jau daugeliui mūsiškių aukso mai
šus yra pripylusi. Keli liūdno liki
mo draugai paspaudė širdingai 
mums rankas ir išnyko iš šio akira
čio. Paskutiniu metu, atrodo, ir dar 
kam gali atsirasti sąlygos palikti 
tremtinių stovyklas ir siekti „aukso 
šalies“ krantus.

Šiandien sunku ką nors į tai pa
sakyti, lygiai kaip yra sunku 
spręsti uždavinį neturint nė vieno 
žinomojo. Niekas šiandien mums 
nepasako, kaip ilgai dar mes ne
galėsime pamatyti savo tėviškės, 
niekas nežino, kokius uždavinius 
mums teks atlikti, kai ateis lemia
moji likimo valanda, ir pagaliau 
niekas nežino, kokie pyragai mūsų 
laukia užjūry ir kieno dosni ranka 
pasveikins mus išlipus antrojo 
žemės pusrutulio krantuos.

Turint tiek daug nežinomųjų, 
vargu ar galima ryžtis savo atsa

komybe duoti kurį nors patarimą, 
o ypač trumpai atsakyti į klausimą: 
važiuoti ar nevažiuoti? To negali 
padaryti nė vienas mūsų visuo
meninio gyvenimo vadovas, nė 
vienas komitetas, pagaliau net ir 
centrinės organizacijos. Čia gali 
būti atkreiptas dėmesys tik į kai 
kuriuos aktualius mūsų'tautinio ir 
visuomeninio gyvenimo momen
tus, kurie yra svarbūs visai mūsų 
bendruomenei.

Lietuviai tremtiniai Vokietijoje, 
nors ir gyvendami pasiskleidę per 
daugelį stovyklų, sudaro vieną 
kompaktinę bendruomenę, kurioje 
vyksta planingas švietimo'ir jau
nuomenės auklėjimo darbas, o taip 
pat ir visa kita kultūrinė veikla. Be 
to, būdami susiorganizavę į dar
nią ir, palyginti, gausią bendruo
menę, mes visais atvejais galime 
daug geriau ginti savo gyvybinius 
reikalus ir aktyviai remti mūsų 
krašto išlaisvinimo akciją. Be abe
jo, kad, pasisklaidžius pavieniui, 
šis mūsų tautinis atsparumas būtų 
palaužtas. Todėl kiekvieno ben
druomenės nario uždavinys yra 
laikyti šį kompaktiškumą, nesiduo-

Šventės atidarymas Schongau. Kalba UNRRA’os dir. Wishik. V. Rasiuno nuotr.

dant barstomiems pavieniui, net 
jeigu kartais šiam visuomeniniam 
tikslui tektų atsisakyti ir kai kurių 
savo asmeninių interesų.

Jeigu pagaliau gyvenimo sąly
gos taip susiklosto, jog mums rei
kia palikti šį žemės pusrutulį, tai 

turim dėti visas pastangas ir orga
nizuotai reikalauti, kad perkėlimo 
problema būtų sprendžiama visuo
tinai, perkeliant visus mus drauge, 
kompaktine mase.

Jeigu vieną kitą mūsų brolį užjū
riuose pasveikins artimesni ar to

limesni giminaičiai, tai reikia vi
sada prisiminti, kad dauguma lie
tuvių važiuoja į nežinią, kurioje 
laukia daug vargo ir daug nusivy
limų, kuriuos bendromis jėgomis 
bus daug lengviau pakelti.

Svarstydami savo persikėlimo 
problemas, visi turime labai tvirtai 
ir pagrindinai įsisąmoninti, kad 
mes nesame jokios rūšies emigran
tai ir mes niekur nenorime emi
gruoti. Mes esame tremtiniai, ne 
dėl savo kaltės apleidę tėvynę, o 
tik dėl to, kad buvome persekio
jami dėl savo politinių ir religinių 
įsitikinimų. Mūsų bendruomenė 
sudaro visai naują, šio karo pasek
mėje atsiradusią žmonių grupę, pa> 
vadintą „DP“. Mes esame demo
kratiniu valstybių, gerbiančių 
visus žmogiškumo ir moralinės^ 
etikos dėsnius, globoje ir tik jtf* 
taurumui ir humaniškumui patikime 
savo ateitį ir savo valstybės likimą.

Mums nepakeliui su jokiais emi
gracijos biurais, mes negalime da
ryti jokių sutarčių dėl mūsų būsimo 
gyvenimo, nes mes visi žiūrim į 
visas tolimesnes ar artimesnes ke
liones kaip į priemonę praleisti 
laiką, kol susidarys sąlygos grįžti 
į Laisvą Lietuvą.

Keliaudami į užjūrius, mes ne
ieškome lengvo gyvenimo ar tur
tų, o tik norime laikinai pabuvoti 
ten, kur mūsų globėjams patogiau 
mus laikyti. Nė vienas doras lietu
vis negali net prileisti minties, kad 
jis ieško kur nors įsikurti pasto
viai, nes visų mūsų tikslas yra 
grįžti į savo tėvų sodybas, nors 
ten ir labai skurdų palikimą rastu
me ir daug vargo prieš akis maty
tume.

Turėdami galvoj tai, mes galime 
sutikti išvažiuoti tik į tuos kraštus, 
iš kur mums, sąlygoms pasikeitus, 
bus garantuotas ir lengvas grįži
mas. Mes galime persikelti gy
venti tik į tas valstybes, kurių vy
riausybės, pripažindamos Lietuvos.
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teises, dės, laikui atėjus, visas pa
stangas mus sugrąžinti į savo tė
vynę ir kur yra pakankamai stip
rios mūsų išeivių organizacijos, 
kurios visada galės realiai mūsų šį 
reikalavimą paremti. Jokie tolimi 
kraštai, kur yra pavojaus būti 
paskleistiems neapgyvendintuose 
plotuose, kur nėra susiorganizavu
sios lietuvių visuomenės, negali 
mūsų vilioti savo egzotika ir prasi- 
mušimo į gyvenimą galimybėmis, 
nes kelias iš jų sugrįžti yra labai 
ilgas ir sunkus. Jungtinės Ameri
kos Valstybės ir Kanada yra mums 
artimiausi kraštai užjūryje. Šiuose 
kraštuose jau yra daug įsikūrusių 
tautiečių. Atrodo, kad tik tos dvi 
valstybės ir tiktų mūsų laikinam 
apsigyvenimui. Jeigu pagaliau liki
mas ir ilgesniam laikui uždarytų 
kelius į savo kraštą, tai, atrodo, 
niekada nebūtų per vėlu iš šių 
valstybių peremigruoti į kitus 
kraštus.

Daugelis mano, kad išeivio gy
venimas žemesnės kultūros šalyse, 
tarp žemesnio dvasios lygio žmo
nių sudaro daugiau galimybių pra
simušti į gyvenimą ir ten yra pa
lankesnės sąlygos geriau ekono
miškai susitvarkyti ar įsikurti. Ma
noma, kad žemo kultūros lygio, 
necivilizuotuose kraštuose bus dau
giau vertinami mūsų profesiniai 
sugebėjimai. Tačiau, mano nuo
mone, reikėtų daugiau skaitytis su 
kai kuriiį mūsų išeivijos žinovų 
teigimais, kad kaip tik aukštesnio 
kultūrinio lygio ir labiau civilizuo
tuose kraštuose išeiviams yra švie
sesnės ir lengvesnės įsikūrimo per
spektyvos. Tai rodo ir dabartinis 
mūsų išeivių susigrupavimas. Juk 
matome, kad daugiausia lietuvių 
išeivių yra Siaurės Amerikoje ir 
ten kaip tik veikia visi mūsų po
litiniai ir tautiniai sąjūdžiai, ko visai 
nematome tuose kraštuose, kur 
maža mūsų išeivių saujelė gyvena 
pakrikai ir daugumoje skurdžiai.

Visuose moderniosios technikos 
kraštuose žmogaus fizinis darbas 
lengvinamas įvairiausiomis prie
monėmis, kai tuo tarpų primityviš- 
kesni kraštai reikalauja labai daug 
prakaito ir raumenų. Be abejo, kad 
neapgyventuose plotuose yra ma
žesnė įsikūrimo konkurencija, ta
čiau pats įsikūrimas reikalauja 
daugelio metų labai sunkaus dar
bo, ir nedaugelis pasiryžėlių ir mil
žiniškos sveikatos žmonių jį iki 
galo ištesi. O sunkiausia dalia, be 
abejo, tenka tiems, kurie yra atsi
bastę iš svečių šalių ir kuriuos, be 
to viso vargo, kankina neįprastos 
klimato sąlygos ir primityvios 
aplinkos svetimi papročiai.
• Iškeldamas čia kelias mintis, ku
rios man kilo stebint paskutinių die
nų mūsų bendruomenės nuotaikas, 
aš, anaiptol, nesiimu pilnai išspręsti 
mūsų tolimesnio gyvenimo proble
mos, o tik noriu, kad kiekvienas 
bendruomenės narys šiuo klausimu 
kiek giliau pagalvotų ir į savo 
sprendimus įneštų, be asmeninių, 
ir visuomeninius motyvus.

Be abejo, būtų labai pravartu, 
kad mūsų visuomeninės centrinės 

• organizacijos, sekančios pasaulio 
įvykius ir turinčios ryšių su ana
pus vandenynų gyvenančiais mūsų 
broliais, vis dėlto plačiau pasisa
kytų mums visiems opiu klausimu. 
Taip pat labai svarus ir visiems 
įdomus žodis būtų mūsų tautiečių, 
kurie savo kailiu yra patyrę užjūrio 
išeivio gyvenimo malonumus, arba 
tų, kurfc bent savo akimis matė ir 
stebėjo, kaip yra įsikūrę lietuviai 
tolimose „aukso ir laimės' šalyse.

Tų pasisakymų laukia visa ben
druomenė. Laukia ir tie, kurių kiše
nėse guli „affidavitai', ir tie, ku
riems juos veža okeaniniai garlai
viai, ir tie, kurie nekantraudami ir 
virpančiomis širdimis stovi ilgose 
eilėse prie konsulatų ir registraci
jos biurų durų.

Baigdamas noriu dar kartą pa
brėžti, kad visi turime tvarkytis 
taip, kad vis dėlto visi keliai mus 
vestų į Laisvą Nepriklausomą Lie
tuvą.

Prof. dali. V. Petravičius, Baltijos tautų festivalio parodoje Schon
gau suorganizavęs lietuvių skyrių. Parodos atidarymo dieną dail.

Petravičius atšventė ir savo 40 metų amžiaus JubilieĮų.
V. Rasiūno nuotr.

Ad. D.

ATOMINIS AMŽIUS
temoje yra numatytos vietos 92 
pagrindiniams žinomiems ir spė
jamiems elementams. Taigi yra ir 
92 skirtingi atomai, kurie, įvai
riausiomis kombinacijomis jung
damiesi į molekules, sudaro visas 
mus supančias pasaulio medžia
gas, kurių priskaitoma šimtai 
tūkstančių. Tai yra cheminių re
akcijų pasaulis.

Modernioji fizika ir chemija įro
dė, kad atomas, nors jis graikiš
kai reiškia ,.nedalomas', yra dalo-

1945 m. liepos mėn. 16 d. anks
tyvą rytmetį Meksikos dykumose 
įvyko pirmasis atominės bombos 
bandymas. Keliolikos kilometrų 
nuotolyje bandymo stebėjimo 
punkte mokslininkų būrys, jų pa
lydovai ir padėjėjai, sulaikę kvė
pavimą, laukė kažko nepaprasto. 
Artėjo sprogimo laikas. Mirtina 
laukimo tyla. Staiga akinantis 
šviesos žybtelėjimas ir stipri karš
čio banga, apylinkę nusiaubė di
delis spaudimas, ir sprogimo kryp
timi horizonte iškilo 12—14 kilo-
metrų aukščio dūmų ir dujų ko- 
muolyš, po to nuaidėjo siaubingas 
trenksmas.

Iš pagrindų suardytas mažas 
atomiškai įjaudintos medžiagos 
kiekis sukėlė stichijos audrą. Likę 
nepritrenkti stebėtojai, išlindę iš 
savo slėptuvių, puolė viens kitam 
į glėbį, verkė. Įsiviešpatavo iškil
minga, jautri nuotaika. Visi jautė, 
kad štai prasideda naujasis am
žius. Žmogui pavyko pajungti ato
minę energiją savo reikalams.

Yra daug spėliojimų ir pareiš
kimų dėl tos atominės energijos 
panaudojimo galimumų. Bomba 
nėra jos panaudojimo nei tobula, 
nei tiksli forma — daug įdomiau, 
kai yra konstruojamas atomine 
energija varomas garvežys arba 
lėktuvai. Taip pat yra aišku, kad 
tas energijos išgavimo kelias, apie 
kurį dabar spauda gana daug ir 
atvirai kalba, nėra vienintelis.

Populiariai ir schemątiškai čia 
norima teikti duomenų, kurie pa
dėtų greičiau suvokti dabar lite
ratūroje dažniau naudojamas są
vokas ir terminus.

1. Atomas ir Jo struktūra. Anks
čiau buvo manoma, kad elemen
tariausios medžiagos dalelės yra 
atomai. Periodinėje elementų sis-
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mas. Alchemikų sapnas yra įvykęs 
— laboratorijos jau skaldo visus 
elementus ir iš vieno pereina į ki
tą. Gamtoje toks savaimingas kai 
kurių elementų skilimas jau vyks
ta nuo pasaulio pradžios; tuos 
skylančius elementus vadiname ra
dioaktyviomis medžiagomis. Tai 
yra branduolinių reakcijų pasaulis.

Atomo struktūra yra vaizduoja
ma taip — pragrindinė atomo da
lis yra jo branduolys, apie bran
duolį skrieja labai lengvi elektro
nai.

Atomo branduolį sudaro tam tik
ros elementarinės dalelės. Vienos 
jų yra teigiamai įkrautos ir vadi
nasi protonai, kitos neutralios ir 
vadinasi neutronai. Elektronai yra 
įkrauti neigiamai ir atsveria tei
giamąjį branduolio krūvį. Elek
tronai, palyginus su branduolio 
dydžiu, yra labai nuo jo nutolę.

Visus 92 elementus išrikiavus 
pagal jų atominį- svorį, vandenilis 
kaip lengviausias užima pirmąją 
vietą ir jo branduolį sudaro viena 
elementarinė dalelė, uranas kaip 
sunkiausias elementas užima 92-ąją 
vietą ir jo branduolį hųdaro 
238 elementarinės dalelės, *kurių 
92 yra teigiamai įkrautos, t. y. 
protonai, ir likusios 146 neutralios

Kelių elementų schematinė struktūra
Eilės Atominis Protonai Neutronai
Nr. svoris branduolyje branduolyje 
111 — 
2 4 2 2
8 16 8 8

26 56 26 30
92 238 92 146

Elemento 
vardas

Vandenilis 
Helis 
Deguonis 
Geležis 
Uranas

Atominių branduolių tyrinėjimai 
žmonijai atvėrė visai naują pasau
lį. Atomo dydis sudaro vos vieną 
dešimt tūkstantąją dalį mikrono 
(mikronas yra tūkstantoji dalis mi
limetro). Lengviausiojo elemento, 
vandenilio, viename grame yra 
600 milijardų milijardų atomų. 
Sunkiausiojo elemento, urano, 
toks pats atomų skaičius sveria 
238 gramus. Atomo branduolys yra 
dešimt tūkstančių kartų mažesnis 
už patį atomą. Jeigu lengvesniam 
įsivaizdavimui branduolį padidin
tume iki 1 cm, tai atomas būtų 
100 metrų diametro. Taigi 1 cm 
rutuliukas 100 metrų rutulio cent
re ir bus branduolys atome. Visa 
atomo masė yra sukoncentruota jo 
branduolyje. Elektronai elemento 
svoriui beveik visai neturi įtakos, 
nes vienas elektronas sudaro tik-

Lietuvių dailininkų kuriniai Baltijos tautų parodoj Schongau V. Rasiuno nuotr.

O. B. Audronė

Sniegenos
Atnešė meilę mažos rankutės, 
Pilnos snieguolių baltų.
Tai ne vėjelis jas čia suputęs — 
Pavasarėli, tai tu.
Pavasarėli, tu sniegenose
Baltą žiedelį supi. _
Vai, ar suprasi, ar sužinosi 
Gluosnių godas paupy?
Vai, ar nuneši, ar pasakysi 
Tolimo šlaito žiedams:
Meile žydės jie, tai nenuvys jie 
Anei šalnose rudens.

— neutronai. Įdomu yra tai, kad 
elementas turi branduolyje tiek 
teigiamai įkrautų dalelių, koks 
jo eilės numeris periodinėje 
elementų sistemoje. Atominis 
svoris atitinka visą elemen
tarinių dalelių skaičių, t. y. pro
tonų ir neutronų sumą. Apie bran
duolį skriejančių elektronų skai
čius, atitinka taip .pat elementų 
eilės numerį.’

Protonas, neutronas ir elektro
nas šiuo metu kol kas yra laikomi 
pagrindinėmis elementariausiomis 
visų 92 atomų sudėtinėmis dale
lėmis.

Elektronai 
apie branduolį 

1 
2 
8 

26 
92

tai vieną tūkstantąją protono ma
sės dalį.

Pagal tuos duomenis branduolio 
masę apskaičiavus, 1 cm’ branduo
lių masės svertų apie 80 milijardų 
kilogramų. Tai yra sunkiai įsivaiz
duojamas masės tankumas. Netu
rima žinių, kad kam būtų pavykę 
du stambiuosius atdmų branduo
lius suglaudinti. Net ir lengviau
sio elemento, vandenilio, atomo 
branduoliai vieni kitą Stumia 2,3 
kg jėga. Jie turi tiktai po vieną 
teigiamąjį krūvį. Daug didesnė 
pasipriešinimo jėga išsivysto tarp 
sunkesniųjų elementų branduolių. 
Ypatingai tenka turėti galvoje, kad 
viename grame medžiagos yra mi
lijardų milijardai atomų. Dar ne
turima priemonių didesniems bran
duolių masės kiekiams gauti.

(Bus daugiau)
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J. G. Miliušis

Dabartines Italijos problemos
Vakarų Europoj Italija buvo pir

masis kraštas, kuris po I-ojo pa
saulinio karo pakrypo į fašizmo 
diktatūrą. Mussolinio dresiruojama 
Italija pirmoji pradėjo užpuldinėti 
mažąsias, tautas (Etiopiją, Albaniją). 
Ant savo kailio patyrusi 11-ojo pa
saulinio karo baisybes, ji pirmoji 
sulaužė Berlyno — Romos ašies 
galą ir kapituliavo prieš anglo- 
amefikiečius. Buvusi dėmesio cen
tre keturių užsienio reikalų minis- 
ierių konferencijoj Paryžiuje, ji vėl 
traukia visų susidomėjimą, beartė- 
jant birželio mėn. 2 d., kada italai 
rinks savo Steigiamąjį Seimą (Kon- 
stituantą) ir referendumo keliu pa
sisakys arba už monarchiją, arba 
už respubliką. Ta proga tenka ir 
mums trumpai žvilgterėti į tuos rū
pesčius, kuriuos tenka spręsti at
sikuriančiai Italijai.

Užsienių problemų tarpe pirmoji 
stovi kolonijų ir sienų problema. 
Italija turės būti apkarpyta. Tai 
jaučia kiekvienas italas.

Iš imperijos Abisinija iškrito per 
karą. Dabar greičiausiai atkris ir 
kitos svetimos žemės. Amerikos 
užsienių reikalų ministeris Byrnes 
siūlo visas Italijos kolonijas ati
duoti k UNO. Po dešimties metų 
joms turėtų būti suteikta nepri
klausomybė. Didž. Britanija Eritrėją 
norėtų pavesti Etiopijai, kad ši 
gautų išėjimą į jūrą. Somalija tu
rėtų būti prijungta Britų ir Prancū
zų Somalijai, kuri vėliau taps 
nepriklausoma. Nepriklausomybės 
britai reikalauja ir Kyrenaikai. So
vietų S—ga siekia Tripolitanijos. 
Tik Prancūzija Italijai, atrodo, pa
lankiausiai nusiteikusi. Ji siūlo tas 
svetimas žemes palikti Italijai pa
tikėtinio teisėmis UNO priežiūroje.

Kad iš Italijos bus atimtos Dode-" 
chanezo salos, su tuo italai jau su
sitaikė. Bet už tai Istrijos su Triestu 
galimas atskyrimas pems atrodo 
skaudus ne vien dėl to, kad Tries
tas — itališkas miestas, bet ir dėl 
to, kad Istrijoj yra žemės turtų 
(švino, anglies), kurių taip stinga 
Italijai Vadinas, Triestas su Istrijos 
pusiausaliu Italijai svarbus ne tik 
tautiniais — politiniais sumetimais, 
bet ir ekonominiais. Jugoslavijai, 
kuri tų sričių reikalauja sau, eko
nominė pusė ne tiek reikšminga, 
nes žemės turtų ji turi kitur. Bet 
kadangi už Tilo pečių stovi Maskva^ 
todėl Jugoslavijos reikalavimas jai 
priskirti Triestą atrodo tiesiog gra
sinantis ir mažina italų komunistų 
svorį, nes jie italams, pasiryžu- 
siems nenusileisti jugoslavams, 
atrodo penktąja kolona.

Lietuviai dailininkai, Schongau parodoj {rengę lietuvių skyrių. IŠ kairės | dešinę: C. Janušas, V. Petra
vičius, A. Rūkštelė, L. Vilimas, V. Ratas, E. Krasauskas ir V. Dobužinskis. V. Rasiūno nuotr.

Krašto atstatymas, net nuo griu
vėsių apvalymas vyksta lėtai: O tų 
griuvėsių pilna. Štai kokį vaizdą 
duoda vienas prancūzų keleivis 
apie pietinę Italiją: „Miestai ir kai
mai griuvėsiuose, mediniai kryžiai, 
numušti lėktuvai, sudaužyti pa
būklai, sulūžę tankai, vokiečių ka- 
rd belaisvių aę amerikiečių karei
vių stovyklos; čia didingų, čia skur
džių, čia sojinių, čia staigių peiza
žų fone tarp stabmeldiškų pa
minklų, tarp popiežiškų kuorų, tarp 
trapesnių fašistinio laikotarpio tro
besių maišosi painiojasi padariniai, 
įrankiai ir žmonės tų moksliškų 
grumtynių, kurias pamėgo mūsų 
amžius.“ Tiesa, įvairių kaimelių 
vargšai žmonės, kilnodami akmenį 
po akmenio, mėgina užlyginti karo 
žaizdas, tačiau tų griuvėsių dar per 
daug, ne taip, kaip Prancūzijoj, kur' 
bent */» visų griuvėsių ir šiukšlių 
jau apvalyta.

Susisiekimas Italijoj taip pat blo
gas. Traukiniai vaikšto, bet su iš
daužytais ir apkaltais langais, su
šaudyti, apšepę, viduj nešvarūs, 
prikimšti, be šviesos. Stotyse ga
lima matyti grįžtančių iš nelaisvės 
kareivių transportus. Tie, kurie su
grįžta iš Sovietų Sąjungos, būna 
dvejopai nusiteikę: vieni vežasi 
r.audonas vėliavas, o kiti savo sku
duruose turi įsivynioję sovietinės 
duonos sudžiovintų riekučių, kaip 
įrodomosios medžiagos komunisti
nei santvarkai apkaltinti. Tų grįž
tančių belaisvių pasitikti ateina 
komunistai su raudonomis vėliavo
mis ir orkestrais, bet čia pat, svei
kinamąsias kalbas besakant, pasi
girsta švilpimai ir šūkiai prieš ko
munistus.

Italijoj karo griuvėsių fone ma
tyti didelis skurdas ir nedarbas. 

"Daugelis fabrikų sunaikinta, kiti 
stovi be darbo dėl žaliavų ir kuro 
stokos. Sąjungininkų kontrolės ko
misija nori Italijoj vyriausybei šioj 
srity padėti, tačiau pramonės cen
truose (Torine, Milane) vis tiek lie
ka minios bedarbių. Neturėdami iš 
ko pragyventi, vargšai žmonės ima 
sukčiauti, vagiliauti, plėšti, užpuldi
nėti haktį gatvėse praeivius. Va
gilių ir sukčių Italijoj niekada ne
stigo, tačiau jų gal niekad taip 
daug nebuvo, kaip dabar.

Kitas žmonių pragyvenimo šalti
nis — juodoji rinka. Parduodama 
viskas, kas galima parduoti, pra
dedant visokiais niekniekiais, tik
romis ir falsifikuotomis cigaretė
mis ir baigiant automobiliais. Ir ga
lima gauti visko, tik reikia turėti 
pinigų. Tiesą pasakius, šitos tūks
tantinėmis sumomis vedamos pre
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mėn. Romoj, 25.000 egzempliorių. 
Antrojo N-rio buvo išspausdinta 
50.000. Paskui su kiekvienu nume
riu jo tiražas didėjo 10.000 — 15.000 
egzempliorių. Šių metų vasario 
mėnt. to laikraščio tiražas siekė 
509,000. Giannini šių metų pradžioje 
pradėjo taip pat leisti dienraštį, 
vardu „Buonsenso“ (Sveikas pro
tas). Vasario mėnesį jo išeidavo 
apie 100.000 kasdien.

Giannini sakosi, kad savo „pa
prasto žmogelio" sąjūdžiu nori pa
sitarnauti demokratinių idėjų sklei
dimui masėse. Tačiau jo priešinin
kai tuo netiki. Jiems atrodo, kad, 
savo skaitytojų mases verbuoda
mas nepatenkintųjų masėse, Gian
nini gali atkurti fašizmą. Ypač ši
taip mano kairiųjų sluogsniai, nes 
per minėtus laikraščius Giannini 
puola komunistus. Jis taip pat pa
sisako ir prieš politikus profesio
nalus, nes mano, kad politinis dar
bas negali virsti specialybe—pro
fesija. Kada atsiranda tam tikras 
skaičius žmonių, kurie manosi vie
ni tesą kompetetingi tvarkyti vals
tybės reikalus, ie nieko neišspren
džia, o tik įstumia kraštą į naujas 
nelaimes. Giannini linkęs manyti, 
kad valstybės reikalams tvarkyti 
geriau gali tikti kiekvienas svei
kos nuovokos žmogus.

Nors paprasto žmogelio sąjūdis 
yra sukėlęs nemaža dėmesio ir 
triukšmo, tačiau jis neatrodo gilus. 
Stinga jam pozityvių idėjų ir Pro
gramos. Tai atskleidė prieš porą 
mėnesių praėję italų savivaldybių 
rinkimai. Jų proga stojęs į grum
tynes su kitomis partijomis papras
to žmogaus sąjūdis atstovų ne
daug telaimėjo (bene šimtą per vi
są Italiją). Atrodo, kad su tais rin
kimais ir sąjūdžio populiarumas 
pradėjo mažėti.

Tai galima paaiškinti kitų poli
tinių grupių nusistatymu komuniz
mo atžvilgiu. Karui besibaigiant ir 
jam pasibaigus, kada komunistai, 
kaip griežti fašistų naikintojai, bu
vo labiausiai pasireiškę, paprasto 
žmogelio sąjūdis atliko antikomu
nistinį pusiausvyros veiksmą, ypač 
tų sluogsnių tarpe, kur katalikų 
akcijos laikraščiai nepatekdavo 
arba maža įtakos teturėjo.

Mat, katalikų laikraščiai (jų tar
pe keli žymūs dienraščiai) buvo 
tie visuomeninės nuomonės for
muotojai, kurie Italijoj niekada ne
buvo pasidavę komunizmo hipno
zei. Jie nuolat įspėjinėjo visuome
nę, nurodydami komunizmo klai
das bei pavojų, ir drauge Su 
paprasto žmogelio sąjūdžiu pasiekė 
to, kad šiandien ifl kiti laikraščiai 
jau drįsta agituoti prieš 111-ojo in
ternacionalo adeptu. Šiandien ka
talikų komunistų partija (Sinistra 
Christiana), kuri buvo atsiradusi 
išsilaisvinimo įkaršty, jau yra mi
rusi, o krikščionių demokratų par
tija randa visuomenėj vis. didesnio

kybos beveik negalima pavadinti 
juodąja, nes viskas parduodama ir 
perkama viešai.

Pastaruoju taiku pastebimas 
kainų nusisiovėjimas ir net kritimas, 
tačiau jos vis tiek lieka per aukš
tos, kad žmogus su šeima galėtų 
tik iš algos pragyventi (pvz., dar
bininkas specialistas, kuris turi 
darbo, per mėnesį uždirba 10.000 
lyrų, o paprastas darbininkas ir 
žemesnis tarnautojas — 4.000 — 
5.000). Darbininko šeima, kuri nori 
pragyventi tik iš darbo, turi ten
kintis dažniausiai tik daržovėmis 
ir duona. O ios duonos iš sąjungi
ninkų atvežtų miltų italai gauna 
200 gramų per dieną, o už kilogra
mą moka 120 lyrų. Pietūs „bėdos“ 
restoranuose atsieina 40 lyrų, o jei 
kas nori pavalgyti gerus pietus 
žmoniškame restorane, tas turi iš
leisti 400 lyrų.

Dėl skurdo ir neaiškaus rytojaus 
žmonių nuotaika Italijoj prasta ir 
linkusi į kraštutinumus.' Pirmaisiais 
mėnesiais po karo ją labai išnau
dojo komunistai. Tačiau pastaruoju 
laiku pastebima priešinga linkmė. 
Italus į karą įtraukęs fašizmas ne
beatrodo toks baisus, kaip karo 
pabaigoje. Atgyja neofašizmas ir į 
save nemaža simpatijų patraukia 
„paprasto žmogelio“ sąjūdis (Uomo 
qualunque), kuriam vadovauja 
Giannini.

Tasai žmogus, iš profesijos dra
maturgas (parašęs apie 50 pjesių) 
ir žurnalistas, daugiausia veikia į 
pilkąją masę per savo savaitinį 
laikraštį „Uomo qualunque". Jo 
pirmas N-ris išėjo 1944 m. gruodžio 

pritarimo. Krikščionys demokratai 
ne tik sėkmingai vadovauja Italijos 
vyriausybei, bet ir savivaldybių 
rinkimuose jie pasirodė kaip stip
riausia partija, sverianti maždaug 
tiek, kiek socialistų ir komunistų 
koalicija.

Nuo krikščionių demokratų, nu
sistatymo ir akcijos daug priklau
sys taip pat Italų valstybės forma 
— monarchija ar respublika. Kaip 
žinome, birželio 2 d. italų tauta 
rinks ne tik Konstituantą, bet per 
referendumą turės pasisakyti ir dėl 
monarchijos likimo. Krikščionių 
demokratų tarpe ligi šiol tuo 
atžvilgiu nebuvo vieningos nuo
mones. Neseniai įvykęs balsavi
mas už ar prieš monarchiją atsklei
dė, kad didžiuma partijos narių 
nori respublikos, nors vis dėlto ne
maža šalininkų krikščionyse demo
kratuose turi ir monarchija.

Neseniai atsisakydamas sosto, 
Viktoras Emanuelis III tikriausiai 
norėjo padaryti manevrą, kuris 
išgelbėtų bent jo dinastiją. Naujas 
karalius, Umberfas II, kuris nėra 
susijęs su nelaiminguoju fašizmu, 
gali savo pusėn patraukti ne tik 
krikščionis demokratus, bet ir ki- 
tifs nuosaikesnius italus. Kad šito 
tikslo turi Viktoro Emanuelio pa
sitraukimas, leidžia spręsti monar- 
chistų ir antimonarchistų demon
stracijos, kurios buvo suruoštos 
naujojo karaliaus atėjimo proga. 
Kaip pasisakys italų tauta birželio 
2 d., greit sužinosime. Nors naujų
jų laikų demokratijoj monarchiška 
ar respublikoniška valstybės for
ma apsieitai didelės reikšmės ne
turi, tačiau monarchijos griuvimas 
Italijai gali būti svarbus. Jei tautos 
didžiuma pasisakytų prieš monar
chiją,’ galėtų stipriau pasireikšti 
įvairios separatistinės tendencijos, 
nes karalius lig šiol buvo stiprus 
italų vienybės simbolis. O kad se
paratistai nesnaudžia, rodo nese- 
niailtalijos vyriausybės priimtas ir 
karaliaus pasirašytas dekretas, ku
riuo suteikiama autonomija Sici
lijai. Tiesą pasakius, šitas žingsnis, 
iš dalies patenkiną sSicilijos sepa
ratistų siekimus, gali karaliaus 
naudai palenkti tos salos gyvento
jus, nors vyriausybė, suteikdama 
autonomiją, išėjo iš demokratinių 
principų.

Jei italų tauta pasisakytų prieš 
monarchiją, tada ir Italijos sostinė 
greičiausiai nebebūtų Roma, bet 
Milanas, nes čia yra daugiausia 
respublikos šalininkų.

Nors Italija_Vakarų Europoj ne
turi tokios raktinės padėties, kaip 
Prancūzija, tačiau Italijos referen- 
dil^nas ir Kpnstiluantos rinkimai, 
kurie sutampa su Prancūzijos 
antrosios Konstituantos rinkimais, 
traukia politikų dėmesį ir gali tu
rėti įtakos keturių užsienių reika
lų ministerių konferencijos tęsiniui 
(birželio 15 d.).
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Algirdas Gustaitis

DULKE
Pavirtau dulkę ir nuguliau ant 

garbingo pono naujo švarko mels
vai pilkos apykaklės.

Pabudo jis.
— Tinginio vaikas vėl bus išė

jęs 1 . . . Kur mano kava? O skuti
muisi karštas vanduo? Atšalęs? 
Na, aišku! Tai ką, aš turėsiu šildy
tis?! O duona? Atsirado irgi pilietį 
vaizduojantis ... Kaži ką baigęs ... 
Girdi, pabėgėlis, ifelaimingas . . . 
Kas, kad tu nelaimingas! Peliūkš
tis esi, ir baigta! Ne—ee, iš jo nie
ko nebus! Jis net kilnioje draugi
joje nemokės apsieiti! Gėdą pa 
darys man prieš draugus . . . Ap
sistoti neturi! . . . Daug kas ne
turi ... Aš atvažiavęs irgi neturė
jau . . . Susitvarkiau . . . Per pa
žintis gavau . . . Situos tris kam
bariukus . . . Ne, tik ne tokiems 
išnuomoti! Gal mergytei... Dabar 
kas žino: svetimas miestas, sve
timi žmonės. Nė kam galvon, kas 
buvo Lietuvoje ... Kaip durnius, 
laukiau, ilgėjausi žmonos. Veltui: 
nei sapnuoju, nei gailiuosi. Gyva 
būtų, primintų save, mane su
rastų ... Jeigu ateitų kokia mer- 
gučia, bene didelis čia daiktas!. .. 
Pagyventume truputį, pasilinks
mintume, gal ir pamiltume viens 
antrą... Jei grįžtų žmona?? — 
Naktį gautų belstis. Iš vidaus 

! užsklendžiu. — Svetima moteris?
— Brangioji, čia nelaiminga tau
tietė, kuri šiandien atvažiavo į šį 
miestą, bet dar nerado, kur per
nakvoti. Tu juk nepyksi, kad užlei
dau jai atskirą kambariuką. Ryt 
ar poryt išeis. Nepyksti? Gerutė 
tu esi, mano žmonele, aš taip ir 
žinojau! ... Savaime aišku, nelai
mėje mes turime būti vieningi, 

. draugiški ir vargo paliestiems tau
tiečiams padėti, nes nežinome, 

% kada kas gali mus pačius ištikti.
'Taip sakant, viršus gali apačion 
nugriūti... Visko būna gyvenime, 
daug ką mes jau pergyvenome, 
bet dar daugiau kas gali nutikti... 
— Tfu—u! Bet kuriems velniams 
aš.taip kalbu?! Neduok, sviete, dar 
nugirstų kas ...

Sulėkė daug daug dulkių. Gat
vinių, kambarinių, bažnytinių, 
virtuvinių, teatrinių ir daug kito
kių. Daugis nusėdo prie manęs. 
Žiūrėjo jos į mane su nepasitikė
jimu. Kaimynių ir labai karingų 
atsirado. Jos lindo ponui į nosį, 
sūkos apie ausis, trypė apykaklę.

— Bus blogai, sesės, — su
šnibždėjau.

'— O iš kur tu čia?! Kokios 
veislės esi ir kaip vadiniesi? Jeigu

baiminga esi, šalk gatvėje ar 
smirdėk tvarte. Mums čia visai 
gera ir ramu ...

Beužsimezgančią pažintį turė
jome nutraukti, nes ponas ėmė 
batus blizginti. Ant jų gulė vis 
nauji būriai iš pakampių atsira
dusių dulkaičių, labai malonių, 
lieknų ir jaunučių, tarp jų ir 
pilnamečių dulkinų. Jie gaudėsi, 
trynėsi kakliukais. Man taip 
besigrožint, maloningasis ponas 
užsimetė apsiaustą (kaip jis ne
mandagiai valė jį, daugeliui dul
kių pažeisdamas naujus drabužė
lius), pirštines, lazdą ir išėjo pro 
duris.

Tamsoje buvo liūdna. Nematėme 
net, kas visai arti mūsų dėjosi.

Labai šviesu pasidarė dideliame, 
kilimu klotame, kambaryje. Prieš 
mano nešėją linkčiojo kita žmo
gysta, vis kalbėdama:

— Neišmanau, daktare direk
toriau, iš kur čia tiek dulkių at
siranda! Kiekvieną vakarą išvalau, 
o ryte vėl atsirantįa... Nei tų 
interesantų čia tiek daug ateina, 
nei ką ...

— Iš kur tu žinai, kiek pas mane 
eina nelaimingųjų!

Priropojusi viena sena dulkė 
man sako:

— Dabar pulk žemyn. Tuoj ateis 
daiktai su dviem kojom. Į juos 
įsikibus, galima labai toli iškeliauti, 
labai dayg pamatyti...

— Aš geriau čia pasiliksiu.
Dairausi. Saulutė šviečia pro 

langą. Jos spinduliuose žaidžia 
visos iš ano kambario atkeliavu
sios. Bet ne, ir naujų esama. O 
kicJk daug dar visai nematytų!

Nuobodu. Jau norėjau ir aš prie 
jų prisidėti, kaip išgirdau tylų 
beldimą į duris.

Mano nešiotojas skubiai paslėpė 
skaitytą laikraštį, pasitaisė apy
kaklę, suraukė kaktą. Žiūri tiesiai 
į duris. Pakėlė telefono ragelį.

Smarkiau beldžiasi.
— Prašau, — riktelėjo.
— Ar galima? A, ponas telefonu 

kalbate ... Atsiprašau ... vAš ... 
gal vėliau...

— Nieko, nieko! Ką gero?
— Aš norėjau gaut patarimų . ..
— Kokių patarimų?
— Aš pabėgėlis iš Lietuvos ...
— Tai kas?
— Nieko išturiu, nieko ne

žinau ...
— Kalbėk tamsta trumpai ir

aiškiai! Matai, kad laiko neturiu!
— Taigi, mielas tautieti, aš

norėjau gauti...

A. Tyruolis

Tremtinio daina
Skelk kibirkštis, vyti, 
Nešk link namų! 
Gana jau rymoti 
Tarp sutemų.

Oi, svetimo krašto
Oras sunkus:
Taip jaučia jo naštą 
Laisvės žmogus.

Be savo kalnelių
Ir lygumų
Mums širdį taip gelia
Ir taip sunku. /

Nė šalys gražiausios 
Nesuvilios,
Kas tėviškei jaučia 
Meilės gilios.

Skelk kibirkštis, vyti, 
Nešk link namų!
Gana jau rymoti 
Tarp sutemų!

Dail. V. Dobužinskis Schongau parod oj tvarko lietuvių tautodailės skyrių
V. Rasiūno nuotr.

— Ką gi?!
— Matote, tamsta ...
— Koks aš čia tamsta!\ Esu 

daktaras Mėmė.
— Taigi, aš norėjau gauti darbo 

ir nakvynės ...
— Kaip greit tamsta su reikala

vimais! Na, žiūrėsim toliau. Iš kur 
esi ir ko nori?

— Iš Lietuvos ...
— Jau gyreisi! Bet dabar nuo 

kur atbėgai?
— Nuo Pilviškių, o dabar pro 

Gumbinę atitraukė mūsų visa 
kolona... '

— Tai visiems ieškai darbo ir 
nakvynės?

— Norėčiau ...
— Argi tamsta dar nežinai, kad 

mano įstaiga nėra darbo birža, nei 
nakvynės namai?

— Dovanokite, bet mes neži
nome, į ką kreiptis ir kur pagalbos 
ieškoti...

— Pagalbos! Kokia čia gali būti 
konkreti pagalba, jeigu šimtai 
tūkstančių bėglių eina, vis ai
manuodami, verkdami, nieko ne
turėdami; tingėdami dirbti nori 
įsitaisyti!

— Atsiprašau, bet mes kaip tik 
ieškome darbo.

— Ar tamsta nesupranti, kad aš 
negaliu visiems būti tėvas? Mano 
pačio šeima gal žudoma piktadėjų, 
gal vargsta daugiau kaip visi kiti. 
He, lengva pasąkyti, lengva pa
prašyti, bet padarykit ką aiškaus, 
ką stebinančio, -širdį glostančio! 
Jūs visi gyvenate kaip iš . mėnulio 
nukritę: manot, ateisit. tuoj ir 
išsinešit!

— Tamsta mane blogai supra
tai. Visų pirma, man nėra malonu 
prašyti; antra, mes prašome ne 
pasigailėjimo, bet to, į ką turime 
teisės: teiraujamės, kokia pabė
gėlių padėtis, kaip apsirūpinti pa- 
grindiniausiais dalykais, kuriuo 
keliu prie to prieiti.

— Kuriuo _keliu! Kokie čia, 
Tamsta, gali būti keliai,' jei ir 
šuntakiai pilni vargo! Ir, iš viso, 
kyla klausimas, kam jūs bėgote ...

Pilietis išėjo. Trenkė durimis, 
net nuo sąulutės dulkės prie 
manęs suvizgo.

Įbėgo patarnautojas. ’
— Kas tas žioplys buvo?
— Koks žioplys, pone direk

toriau?
— Koks?! Aišku, tas, ką tik 

išvytas lauk.
— Tai bankininkas Kurmis.
— Kurmis? ... Kodėl anksčiau 

apie jį nepasakei?!

A. Nyka-Niliūnas

VAKARAS
Įsiklausau, kaip šiurpulingai vėjas kuždasi, 
Ramiai’ lyg nenorėdamas sugriauti kažkieno sapnų. 
Tai vėlei blaškosi, lyg šimtas ąžuolų suūždamaSf 
O aš vaikystės pneblandų gaivint einu.
Blyški šviesa lyg susimąstęs vynas liejasi
Ir nuostabiais šešėliais veržiasi širdin;
Šviesa! Mane dar aklą kūdikį mylėjusi. 
Kodėl, kaip vienas, užmirštas visų žmogus merdi.
Ant atverstos vaikystės knygos liūdinti?
Ten susimąstę ir liūdni nykštukai septyni, 
Tiki dar karalaitę kuomet nors nubudinti — 
lr tu kažko liūdėt ir jos gaivint eini.

— Jis pasakė savo pavardę ir 
pats pasibeldė į duris ...

—* Sakai, Kurmis?... Negali 
būti!... Kaip tai Kurmis tokiais 
kaimiškais drabužiais darbo pra
šyti ...

Direktorius Mėmė vėl pradėjo 
laikraštį skaityti, jį smarkiai į 
visas šalis vartydamas.

— Kokia garbė! Daktaras Pa- 
girskis!

— Ką jūs čia, daktare! Man 
didis malonumas pamatyti seno 
draugo veidą.

— Man dar didesnis!
— Ak, ką jūs čia! Beje, aš gal 

trukdau, daktare?
— O, ne, daktare! Žinote, per 

dieną taip išvargstu, taip išsiner- 
vinu su mariomis nelaimingųjų, 
kad vakarop vos bepaeinu. Pa
manykite, daktare, tiek tūkstan
čių pabėgėlių, ką čia tūkstančių, 
šimtai tūkstančių, ir visi beveik 
ant mano vieno galvos. Vieniems 
tarnybą, kitiems nakvynę," tre
tiems ...

— Suprantu, suprantu, daktare. 
Sunku jums be galo! Įvertinsime 
mes tai ateityje. Visa tauta įver- 

i tins.
— Aš daktare Pagirski, ne dėl 

įvertinimo dirbu. f
— Suprantama, bet vjs dėlto ...
—» Žinote, prašė prašė visi, tai 

ir sutikau užimti šias pareigas. 
Manote, man nebūtų malonu, kaip 

Lietuvių juostos ir tautiniai drabužiai Schongau parodoj
V. Rasiūno nuotr.

kitiems mūsų luomo žmonėms, 
nieko nedirbant pailsėti, sau su 
lygiais susiėjus parti j ūkę padaryti, 
vieną kitą stiklelį, taip sakant...

— Savaime suprantama. Jūs ir 
taip nepasikartojamai kantrus. Aš 
tai ’ matau iš jūsų rūpesčių sle
giamo veido, kuris anksčiau 
ekspansija tviskėjo. Na, gal neil
gai trūks tos kančios!

— Dieve, duok!
— Aš jums, daktare Mėme, 

atnešiau pakvietimą ...
— Kaip prakilnu iš jūsų pusės, 

daktare Pagirski!
— Pst! Tyliai! Priešas klausosi 

kartu!
— Kas yra? ...
— Šįvakar 19 valandą mano bu

telyje įvyks lietuvių daktarų už
daras susirinkimas...

— Galiu paklausti, kas dieno
tvarkėj numatyta, pone daktare?

— Daktaro Ujotraukio paskaita, 
„Mūsų potencialas ir jo procenta- 
vimas",' paskui, kaip visuomet, 
nugėrimukas su eiline programėle, 
he—he—he ...

— Aš būsiu, daktare!
— Tad iki pasimatymo, daktare! 
Mėmė ėmėsi baigti rašyti laišką. 
Kurjeris: — Interesantai nori 

ateiti.
Mėmė: — Po pietų. Juk alkanas 

visą dieną neskarosiu!
(Bus daugiau)
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St Devenis

LIUDAS GIRA ŠOKA LAISVĖS 
ALĖJOJ

1939 m. vasara. Buvo ankstus 
rugsėjo 1 d. rytas.

Apytuštėmis Kauno gatvėmis 
skubėjo į fabrikus ar prie viešųjų 
darbų darbininkai. Namų sargai 
šlavė ir laistė gatves. Kažkurioj 
gatvėj lingavo dar neišsiblaivęs 
pilietis.

„XX Amžiaus“ redakcijoj viešpa
tavo tyla. Tik Viename kambaryje 
prie stalo palinkęs sėdėjo Petras 
Kupčiūnas. Ant to paties stalo 
stovėjo telefonas, draikėsi keli la
pai rašomojo popieriaus, redakci
jai atsiųsti laiškai ir seni laikraš
čiai.

— Kaip begyvuoji? — paklau
siau spausdamas ranką.

'— Sapnus' vaikau ir laukiu re
dakcijai pranešimo iš Talino.

Prie stalo likom dviese. Komen
tavome jau žinomus įvykius ir ne
kantriai laukėme, ką pasakys Ta
linas. Visus jaudino labai paaštrė
jęs vokiečių — lenkų klausimas.

Sučirškė telefono skambutis. Pet
ras Kupčiūnas su įprasta sparta 
pakėlė ragelį.

— Talinas?
Jo veidas surimtėjo. Jis įtemp

tai klausėsi.
— Ne. ELTA. Prašo skubiai at- |

siimti naujausią biuletenį. Hitlerio 
proklamacija lenkų provokacinį 
užpuolimą atremti jėga. Greičiau
siai karas, — paaiškino poterių 
tempu.

Praėjo kelios nekantriai ir smal
siai išgyventos minutės biuletenio 
belaukiant. Vienas paskui kitą rin
kosi redakcijos žmonės.

— Karas, — nauju žodžiu svei
kinom visus įeinančius.

Kai biuletenis buvo atneštas, ap
gulę stalą, ryte rijome kiekvieną 
žodį, kiekvieną sakinį. Parašyta 
aiškiai: Hitleris įsakę vokiečių ka
rinėm pajėgom jėga atremti pro
vokacinį lenkų užpuolimą.

Bet mums atrodė, kad per ma
žai pasakyta. Argi lenkai galėjo 
pirmieji pulti?

Aiškaus ir patenkinamo atsaky
mo nebuvo. Visi tik spėliojom, da
rėm išvadas ir laukėm kažko ne
paprasto. Tada nepagalvojom, kad 
pirmaisiais šio ryto šūviais liko 
paženklintas ir mūsų sunkių var
gų ilgas ilgas kelias.

Rotacinė pradėjo sukti Hitlerio 
proklamaciją. Tuojąu pasirodys 
,,XX Amžiaus" ekstrą telegrama. 
Ji praneš žinių išalkusiai miniai,

v. Račkausko nuotr.
.Vincas Kudirka“ Augsburgo lietuvių teatro scenoje

• Vlada Proščiūnaiiė

Klajūnėlis
Žengs taika, kaip atodūsis, žemėn, 
Nebevirpa nuo trenksmo kalnai.
— Pasakyk man, kodėl šiandien, mama, 
Dėl manęs tu, kaip niekad, bijai Z

— Šitą vakarą tylų ir šventą 
Leidžias paukščiai į savo lizdus,
O kur tau, klajūnėli nuo Baltijos kranto, 
Kur likimo laivelį tau vėjai nupūs?

•
Jei pas mus čia kada rūstūs debesys renkas, 
Ar perkūnai ridena uolas nuo kalnų. 
Klajūnėli, tai aidas tik menkas 
Tos audros nuo Nevėžio krantų...

Pro menkus rūbelius tau nešviečia peteliai,
Ir nealkanas tu, klajūnėli, žinau,
Bet, kaip niekad, kaip niekad šiandien širdį geba, 
Ir dėl tavo širdies aš bijau.

Jeigu metų, kaip vandenio, daug nutekėtų 
Amžinon ištrėmimo naktin, 
Gal kur tropikų saulėj subrendęs, iš lėto 
Kaip tėvynėn įaugtum šaknim...

Tau dabar vietoj pasakų sapno užtenka, 
Pro miegus karalaitę šauki, — 
O matau — iš rytų tiesias kruvinos rankos, 
Ir vis budelio sergsti akis...

Nuo patrankų šiandieną jei nedreba žemė, 
Nuo skriaudų tegul skyla kalnai!
— Ne vien duona gyvename, mama, 
Aš žinau. Ir dėl to tu bijai... —

kas atsitiko. Kaip visuomenė re
aguos į šį gal neįsivaizduojamų pa
sekmių turėsimą įvyki? • • • Kaip 
atrodys žmonių veidai...

Gatvėse judėjimas ėjo sena 
tvarka. Valdininkai sulindo į įstai
gas, o nuo darbo laisvi žmonės 
Laisvės alėjos bulvare ir šali
gatviuose skaitė rytinius laikraš
čius. Kiekvienas savaip komenta
vo jau pasenusias žinias. Visur 
mirgėjo įvairiaspalvės uniforminės 
studentų kepuraitės. Tuo metu 
gatvėse pasirodė „XX Amžiaus" 
ekstra tęlegrama. Hitlerio prokla
macija buvo papildyta keliais aiš
kesniais pranešimais. Vaikai, laik
raščių pardavinėtojai, bėgdami 
gatvėmis visa gerkle šaukė:

Karasl ,,X^ Amžiaus" ekstra 
telegramai Karasl

— Karas?! Kur?! Greičiau tele
gramą! — ausis kurtino žodžiai vi
sose gatvėse.

Jau prasidėjo ... karas ... — ne
rimo iš įstaigų, įmonių, krautu
vių į gatvę bėganti minia.

Laikraščių pardavinėtojai nega
lėjo toli nubėgti. Juos apgulė ži
nių išalkę žmonių pulkai. Šį kartą 
spaudos platintojams savo prekės 
nebereikėjo girti gražiai, sugalvo
tais triukais. Pradžioje karas po
puliarus ir be reklamos. Iš visų 
kampų žmonės kišo pinigus. Tame 
įkarštyje pasirodė ir kitų laikraš
čių ekstra laidos. Vaizdas nepasi
keitė. Kiekvienas norėjo daugiau 
žinoti ir su nepasotinamu smalsu
mu gaudė naujus žinių šaltinius.

Prie nedidelio žmonių būrelio 
priėjo, teisingiau, pribėgo visiems 
gerai pažįstamas Liudas Gira. Jis 
buvo linksmas, jaunuoliškas, krai
pė galvą, šėlo, juokėsi. Pradėjo 
mus per pečius daužyti, sveikinti 
ir, nesuprantamo svaigulio pagau
tas, sukosi ant vienos kojos Lais
vės alėjos bulvare.. .

— Karas, draugai, karasl Dabar 
tai bus... dabar tai bus ... — 
džiūgavo Liudas Gira.

Jis vėl pradėjo ant vienos kojos 
šokti, sukinėtis, pakartotinai ranka 
daužė mūsų pečius ir rankos pa
spaudimu sveikino prie mūsų bū
relio sustojančius smalsuolius. Ir 
vis nenurimstamai kartojo:

— Dabar tai bus... dabar tai 
bus...

Mes žiūrėjome į Liudo Giros iš
daigas įr juokėmės. Tegul šoka 
poetas. Ne mūsų kojos vargsta, ir. 
ne mes eismo taisyklių tvarkda
riai.

Liudo Giros nepažino tik retas 
kaunietis. Jį išpopuliarino ne poe
zija, bet originali, dvišakė, gelsvos 
spalvos barzda. Ji ryškiai jį išsky
rė iš kitų tarpo ir padarė visiems 
pažįstamą. Ne vienas dailininkas 
tikino, kad antro taip dėkingo ka
rikatūristui žmogaus, koks yra 
Liudas Gira, Lietuvoje nebuvo. Gi
ra mėgo visuomeninę veiklą, o ka
rikatūristai mėgo Girą, kaip ob
jektą pajamoms padidinti.

Giros visuomeninė Veikla nieka
da nebuvo sėkminga ir gerai ne
sibaigdavo, tad karikatūrišką jo 
veido išvaizdą dailininkai visada 
sumaniai suderindavo su taip pat 
ne mažiau karikatūriškais jo dar
bais. Spauda Liudą Girą vaizduo
jančias karikatūras mielai dėjo į 
savo puslapius, o visuomenė nuo
taikingai juokėsi.

Niekam ne paslaptis buvo Liu
do Giros piniginiai nepritekliai. 
Leistinais ir neleistinais būdais 
skolinosi kur tik galėjo ir kiek 
tik gavo. Dieną ir nkktį pinigai 
jam buvo gražiausias) žibintas ši
toje ašarų žemėje. I

Bet diena po dienos skolinimosi 
galimybės mažėjo ir mažėjo. Vis 
tos nelemtos pažintys, išgarsėji
mas, kalbos. Ne kartą Liudas Gira 
už tai keikdavo karikatūristus ir 
l&ikraščių redakcijas.

O keis nežinojo, kad Liudas Gira 
prisiekęs ir nepakeičiamas „Val
gio" padavėjų garbintojas. Čia jo 
prinęipai visada buvo nepajudina
mi, niekada nepasikeitė ir net ne-

J. Rąjauskaites iortepiono rečitalis Augsburge
S. m. gegužės 7 d. Augsburge 

Sv. Antano bažnyčios salėje įvy
ko viešas pianistės Julijos Rajaus- 
kaitės rečitalis.

Pianistė gimusi Amerikoje. Muzi
kos pradėjo mokytis dar tenai. 
1936 m. atvažiavusi Lietuvon, 
mokslą tęsė Kauno konservatorijoj, 
prof. Ružickio klasėj. Konserva
toriją baigė su virtuozine klase 
1939 m. Jau Lietuvoje Julija Ra- 
jauskaitė spėjo pasižymėti kaip 
viena gabiausių mūsų pianisčių.

Maloniai teko nustebti, kad J. 
Rajauskaitė ir šiais sunkiais lai
kais savo darbo neužmetė ir netgi 
padarė pastebimą pažangą.

Rečitalio programoje buvo atlikti 
Beethoveno, Šopeno, Šuberto ir 
Liszto kūriniai. Techniškai aiškiai ir 
švariai atliekamoje Beethoveno 
„Mėnesienos sonatoje “jautėsi kiek 
nepilnas įsigyvenimas į atliekamą 
kūrinį ir jo stilių, norėjosi kiek dau
giau „klasiškumo“, daugiau kon
centruoto temų pravedimo. Aišku, 
tam turėjo įtakos ir tai, kad šis kū
rinys buvo atliktas pirmuoju nume
riu ir'solistė dar nespėjo priprasti 
prie instrumento savotiškos kietos 
klaviatūros. Tačiau Šopeno Scher
zo b-moll ir h-moll bei Noktiurnas 
fis-dur buvo solistės paskambinti 
tiek stiliaus atžvilgiu, tiek techniš
kai be jokių priekaištų. J. Rajaus- 
kaitė čia įrodė, kad ii sugeba 
tikrai įsijausti į atliekamų veikalų 
turinį bei stilių. Ypatingo publikos 
pritarimo susilaukė koncerto antroje 
dalyje atlikti Liszto veikalai. Čia 
solistė turėjo progos parodyti savo 
gražią, švarią ir aiškią techniką bei 
tono jėgą. Liszto kūriniai atrodo 
ir solistės sielai artimiausi. Ypač 
„Campanella' buvo atlikta pasigė
rėtinai.

Julija Rajauskaitė
J. Rajauskaitę reikia laikyti viena 

pirmaujančių lietuvių pianistų-so- 
listų, ir jai tiktai tenka palinkėti ne- 
nuleidžiant rankų ir toliau taip 
dirbti, o jau ir dabar pasiekti re
zultatai garantuoja jai rimtos pia
nistės vardą.

Publikos buvo prisirinkusi pilna 
salė; jos tarpe buvo matyti daug ir 
vokiečių muziką mėgstančios vi
suomenės. Solistė buvo palydėta 
šiltais, į koncerto galą vis gausė
jančiais aplodismentais.

Reikia tikėtis, kad J. Rajauskaitė, 
paruošusi tokią prograrrtą, turės 
progos Ją parodyti ir kitoms Vo
kietijoje esančioms lietuvių koloni
joms, nes rimtų ir meniškų paren
gimų šidis laikais tikrai nedaug 
tenka mųsų kolonijoms girdėti bei 
matyti. A. Šimkus.

susvyravo. Kas šią Giros paslaptį 
suprato, niekada nesistebėjo jo pi
niginiais nepritekliais.

Bet mes nežinojome, ko Liudas 
Gira šiandien toks linksmas. Tik
rai gal dvigubas laimingas suta
pimas: gavo pasiskolinti ir gerai 
sekėsi pas „Valgio" padavėjas.

Žmonės nerimo. Gatvės buvo 
užtvinusios. Gandas sekė gandą. 
Liudas Gira gyveno laimingiausias 
savo gyvenimo valandas. Jis mo
sikavo rankomis, kažką kalbėjo 
apie karą, o juo besidominčių bū
relis pavirto pulku. Dabar jo ne
vengė ir tie, kurie kitais atvejais' 
pasukdavo į antrą gatvės pusę, 
kad nepaprašytų paskolinti. Da
bar niekas nepriminė senų sąskai
tų ir neprašė grąžinti. Visi tik 
klausėsi ir stebėjosi žinojimu, o 
Liudas Gira pasakojo, džiūgavo ir, 
šokdamas Laisvės alėjos bulvare, 
vis kartojo:

— Karas, draugai, karas! Dabar 
tai bus . .. dabar tai bus ...

Greit pasirodė Kauno dienraščių

dieninės laidos. Didžiulės antraš
tės pranešė apie prasidėjusį karą. 
Abejonių nebebuvo.

Atėjo kitų metų vasara. Mes 
netekome laisvo ir ramaus gyveni
mo. Visais Lietuvos keliais traukė 
gausios ir nuskurusios okupantų 
kolonos. Mūsų žemė dejavo sveti
mųjų mindoma, o žmonės verkė1 
laisvės netekę. Liudas Gira tada pa
sidarė pirmasis mitingų kalbėtojas, 
tarybinis poetas, komunistinis vei
kėjas, agitatorius, švietimo vice- 
komisaras. Atvykęs iš Vilniaus į 
Kauną ir užėjęs į Valstybinę Lei
dyklą, pirmasis iš liėtuvišką vardą 
nešiojančiųjų garsiai ir grasinamai 
sušuko:

— Kodėl iki šiol nėra išleista 
antireliginės literatūros, draugailL.

Tada paaiškėjo ir anoji Liudo 
Giros džiūgavimo paslaptis Lais
vės alėjos bulvare, sužinojus apie 
prasidėjusį karą, kurio įvykių rai
doje buvome pavergti.

r Stasius Budavas

Mano pasiuntiniai
Pasiunčiau aš pilką Reino debesėlį,
Kad nuneštų mano žvilgsnį prie Ventos krantų.
— Debesėli, minkštas Viešpaties dangaus pūkeli, 
Kas nugąsdino tave tenai, ko verki tu?
Palinkėjau vėjui aš laimingo kelio:
Tu paglostyk!, vėjeli, ten sesers kasas.
— Vėjau, vėjužėli, ko pabūgai sesės kiemo, 
Kas sparnus tavus palaužė, kas?
Palydėjau/ kregždę aš Dubysos linkui —

?Ko sustingo ji ten, Nemuno take? ' 
'— Pasakyk, paukšteli, kas sutrikdė tavo greitį, 
Ko užkimo tavo balsas ten?
Grįžta debesėlis miško pakraštėliais, 
Skuba išsidraikęs — lyg pabėgėlis baugus.
Grįžta ir vėjelis per kalnų viršūnes — '. ;
Nėr tenai seselės nei gimtų namų.
Parskrenda kregždutė iš tėvynės klonių — 
Išdraskyti jos lizdeliai ten visi, visi . . . 
Nešk bent mano viltį, nešk prie Nemunėlio, <
Nešk prie Baltijos, pavargęs mano ilgesy!
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Opiaisiais
4. Skautai ir politika

Kalbant apie pašalinius tikslus 
skautų organizacijoj, tenka pla
čiau ir specialiai paliesti skauty- 
bės ar politikos santykius, nes 
tai viena sričių, kur gali gana 
lengvai svetimi skautybei tikslai 
prasikišti skautų organizacijoj 
ir kur dėl klausimo opumo, o iš 
dalies ir komplikuotumo, pasitai
ko it stambių klaidų.

a) Klausimo esmė. Skautų or
ganizacija, pagal savo ideologiją 
ir paskirti, privalo būti nepoliti
nė. Toks yra bendrasis principas. 
Vis dėlto visa eilė dalykų reika
lauja platesnio šio principe išaiš
kinimo. Skautų organizacija, tie
sa, nepolitinė, bet jos narių bent 
dalis — suaugusieji ir vadovai — 
didžiąją dalimi1 yra vienokių ar kito
kių politinių įsitikinimų, toli gražu 
nevisi tų pačių? Tai viena. Be to, 
skautų organizacijos auklėjimo pro
grama apima ir pilietinį auklėjimą, 
kuris ir teoretiškai, ir praktiškai tu
ri gana daug susilietimo taškų su 
politine sritim, nes pilietinio auk
lėjimo sąvoka apima ir politinį 
auklėjimą. Visi šie dalykai klau
simą gerokai komplikuoja. Kokio 
konkretaus turinio privalo būti 
skautų pilietinis auklėjimas? Koks 
jo santykis su politiniu auklėjimu 
ir kaip skautų organizacijoj spręs
tinas politinio auklėjimo reikalas? 
Kaip., žiūrėti į nepolitinės organi
zacijos narių politiškumą? Kaip 
išlaikyti šiose sąlygose organiza
cijos nepolitinį pobūdį? Štai klau
simai, su kuriais susiduria kiek
vienas, kam reikia nuo bendrojo 
skautų organizacijos nepolitišku- 
mo principo pereiti prie jo rea
lizavimo konkrečiame auklėjimo 
darbe.

b) Pilietinis ir politinis auklėji
mas. Kai kalt/ame apie pilietinį 
auklėjimą, tai turime galvoje vi
sas tas ypatybes ir visus tuos su-

Lietuvių DP skyrius Schongau parodoj
V. Rasiūno nuotr.

Sktn. A. Gražiunas 

klausimais
gebėjimus, kurijų tik valstybė iš 
savo piliečių pageidauja. O ko gi 
ji pageidauja? Gana daug ko: 
sveikatingumo, tauraus būdo, gero 
profesinio pasiruošimo, patriotiš
kumo ir daug kitų panašių daly
kų. Tarp visų kitų dalykų, kurių 
valstybė pageidauja iš savo pilie
čių, ypatingai demokratinė val
stybė, pageidaujamas ir pasiruo
šimas sąmoningai, su dideliu at
sakomybės jausmu ir pozityviai 
dalyvauti valstybinio gyvenimo 
kūryboje, jos reikalų svarstyme 
ir sprendime.

Netenka daug aiškinti, kad mi
nėti dalykai yra ne kas kita, kaip 
politinė sritis, o šiai sričiai žmo
gaus paruošimas yra ne kas kita, 
kaip politinis auklėjimas.

Kaip gi skautų organizacijoj 
yra su šiuo politiniu auklėjimu? 
Ar skautų organizacija, būdama 
nepolitinė, šią auklėjimo sritį iš
braukia iš savo programos ir ja 
nesirūpina, o jei rūpinasi, kaip ji 
išvengia politikos?

Reik pastebėti, kad šioj srity 
daugelis apgailėtinai susipainioja 
ir pridirba įvairiausių klaidų. To
kių klaidų ypačiai iškyla dviejų 
rūšių: vieni, remdamiesi organi
zacijos nepolitiškumu, taria, kad 
tokioj organizacijoj kalbėti apie 
politinį auklėjimą esąs tikras prieš
taravimas — jokio politinio auk
lėjimo skautų organizacijoj ne
galį būti, kiti, matydami, kad iš 
pilietinio auklėjimo išskirti poli
tinį auklėjimą būtų nenuoseklu, 
nebeskirdami auklėjimo nuo poli
tikavimo, pradeda, vietoj auklėję, 
traukti auklėjimo organizaciją į 
politiką. Ir vieni, ir kiti, eidami 
į kraštutinumus, prikalba didelių 
niekų, o dažnai ir didelės žalos.

Pirmieji, pasišovę nuo politikos 
bėgti už devynių mylių, prikalba 
jaunuomenei apie politiką gyvų 
niekų ir apgailėtinai dezorientuo

ja jaunuolius. Dažnas, pats nenu
tuokdamas, kas yra politika, pra
deda jaunuomen'ei kalbėti, kad 
politika esąs beveik kriminalinis 
verslas, o politikos žmonės — 
frakuoti gangsteriai ir daugiau 
nieko. Ypatingai pasikandama sro
vėmis — jos esančios viso pikto 
šaltinis, o jų atstovai kažkokia 
pasisaugotinų tipų gauja. Iš per
dėtos politikos baimės šie „auklė
tojai“ net pradeda tarti, kad jų 
uždavinys esąs išauklėti vadina
muosius nesrovinius žmones, nes, 
jų galva, nesroviškumas esąs maž
daug padorumo sinonimas, o sro- 
viškumas — savo rūšies nepati
kimo žmogaus sinonimas.

Tiesiai sakant, visi tie aiškini
mai dr tariamieji tikslai’yra gyva 
nesąmonė ir su skautybe bei jos 
tikslais neturi nieko bendro. Tik 
neišmanėlis gali politiką versti 
kažkokiu nešvariu darbu. Politi
koj, kaip ir kiekvienoj srity, gali 
atsirasti blogybių ir blogų žmonių, 
bet politika — dalyvavimas vals
tybinio gyvenimo kūryboje ir j 
valstybinių reikalų sprendime — 
yra toks pat doras ir reikalingas 
dalykas, kaip profesinė veikla, ka
rinė tarnyba ar kuris nors kitas. 
Kas, gąsdindamas politikos baubu, 
užmuša jaunuomenės domėjimąsi 
valstybiniu gyvenamu ir jo pasiry
žimą savo laiku taip pat įnešti į 
tų gyvenimą bei jo tvarkymą sa
vo dalį, tas atlieka valstybei meš
kos patarnavimą ir jokiu būdu 
nėra piliečių auklėtojas.

Lygi nesąmonė tariamai auklė
jimo tikslais dergliojimas politi
kos žmonių bei visuomeninių sro
vių. Tie, kurie šį burbulą pučia, 
nepastebi arba dedasi nepastebį, 
kad jie beviltiškai bando išpūsti 
sprogusį totalistų burbulą. Tota- 
listinėse valstybėse, kuriose buvo 
„visa išmanąs ir už visus galvojąs“ 
koks nors „fūhreris“ ar „dučė“, 
buvo paskelbta idealu žmogus, ku
ris neturi savo politinių pažiūrų, 
nesikėsina apie ką nors galvoti 
ir ką nors spręsti, o tik moka ant 
„fūhrerio“ virvutės šokti, kaip lė
lių teatro „ciktorius“. Demokrati
nėje santvarkoje gi reikalingi gal
voją ir veikią žmonės, o ne lėlių 
teatro iškamšos. Bet kur žmonės 
galvoja, veikia, nejaučia reikalo 
laukti, kol galės tik pritarti iš 
tariamų aukštybių tartai „vienin
telei išminčiai“/ten neišvengiamai 
atsiranda ir srovės, ir sroviniai 
žmonės. Demokratinėj visuomenėj 
vadinamojo nesrovinio etiketė nei 
ypatingai pageidaujama, nei ver
tinama. Ir yra pagrindo. Kas gi 
tie nesroviniai žmonės? Jų yra 
keletas grupių. Yra žmonių, ku
rių politinės idėjos nesutampa nė 
su vienos žinomos srovės pažiūro
mis, ir jie lieka šalia tų srovių. Bet 
tai dar nėra iš tikrųjų nesrovi
niai. Tik kol kas jie kiekvienas 
pats sudaro srovę. Jei jie savo 
pažiūras platina ir randa prita
rimo, suburia ilgainiui plačias vi
suomenės sroves. Yra žmonių, 
kurie atsisako nuo pilįptinio ar 
šiaip visuomeninio klausimo, norė
dami atsidėti mokslo, meno ar 
kuriam kitam panašiam dalykui. 
Tuo būdu jie atsistoja šalia poli
tikos dėl tam tikro aukštesnio 

| tikslo, pateisinančio jų tokią lai
kyseną. Bet didelė dalis vadina
mųjų nesrovinių toli gražu nenu
sipelno respekto, kaip minėtos dvi 
grupės. Kodėl gi jie nesroviniai? 
Dėl to, kad jie neturi savo pažiūrų 
arba jas slepia.

Labai aukštai vertinti žmogų, 
kuris neturi savo pažiūrų svar
biaisiais ekonominiais, kultūriniais, 
socialiniais, tautiniais ir tarp
tautiniais klausimais, nėra jokio 
protingo motyvo. Toks žmogus la
bai dažnai yra koks nors asocia
lus, oportunifetas, bonvivanas, 
siauras egoistas ar panašus tipas 
arba toks, kurio galva yra tik

tam uždėta, kad pilvan lapų ne
pribirtų. Tokius žmones idealizuo
ti tikrai tegali tik totalizmas, nes 
jam visos šitos kategorijos pra
verčia. Apie juos teisingai vienas 
Amerikos žurnalistas neseniai pa
sakė, jog tai žmonės, kurie už 
nieką nepasisako, tad, tur būt, jie ir 
prieš nieką nepasisako, o tokiais 
žmonėmis pasitikėti negalima.

Vis dėlto tikrai nesrovinių žmo
nių yra, palyginti, ne tiek daug. 
Didelė dalis jais besiskelbiančių 
yra, tiesiai pasakant, paprasti me
lagiai. Jei jiems yra koks nors su
metimas savo pažiūras slėpti, jie 
ir imasi melo, apgaudinėdami ki
tus. Naiviuosius jie apgauna, 
skelbdami pačius sroviškiausius 
dalykus ir kryžiuodamiesi, kad tai 
„nesrovinės pažiūros". Šie, žino
ma, juo labjau nenusipelno pa
garbos, nes tai ne kas kitas, kaip 
apgavikai. Šia skraistele mūsų 
dienomis labai mielai visame pa
saulyje dangstosi buvę arba te
besą visokio plauko totalistai.

Suprantama, kad visi tie daly
kai ir visos tos pažiūros politi
kos baime sergančių su skautybe 
ir skautų organizacijos nepolitiš
kumu neturi nieko bendra. Nė iš 
tolo į jos uždavinius neįeina jau
nuomenei kalimas į galvą absur
diškų minčių, nukreiptų prieš po
litiką apskritai, prieš visuomenės 
politinę diferenciaciją, turėjimą 
savų politinių pažiūrų ir pan. da
lykus. Priešingai, skautybe, ruoš
dama žmogų politiniam gyveni
mui, auklėja jį ir politiškai. Su
prantama, kad skautų politinio 
auklėjimo negalime suprasti taip 
grubiai ir žemažiūriškai, kaip kar
tais supranta koks nors siauros 
kaktos vienos ar kitos visuomeni
nės srovės atstovas, kad skautų 
organizacija esanti gera priemonė 
užmaskuotai jo atstovaujamos par
tijos mokyklai. Skautų organizaci
jos nepolitiškurflbs ir kartu politi
nis jaunuomenės auklėjimas yra 
skirtingos prasmės ir nuo vienų, ir 
nuo kitų minėto supratimo.

Skautų organizacija yra nepoli
tinė, nes ji nedalyvauja politiko
je ir savo narių neruošia kurios 
nors politinės partijos nariais. Bet 
ji visai neturi tikslo baidyti pri
augančią kartą nuo politikos. Prie
šingai, ji, norėdama išauklėti ge
rą pilietį, privalo jį paruošti vi
soms pilietinio gyvenimo sritims, 
tad kartu ir politiniam gyvenimui.

e) Politinio skautų auklėjimo tu
rinys. Politinio skautų auklėjimo, 
kaip minėta, negalima suprasti, 
kaip ruošimo kuriai nors politikos 
partijai narių prieauglio.

Esmę šio auklėjimo sudaro ne 
perteikimas jaunuomenei kokios 
konkrečios politinės programos, bet 
pirmoj eilėj išugdymas reikalingų 
psichologinių nusiteikimų. Jaunuo

Schongau lietuvių k-to pirm. dr. Virkutis festivalį atidarant
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menė privalo suprasti, kad ateis 
diena, kada ji turės pasiimti ant 
savo pečių visą valstybinio gyve
nimo naštą, suprasti tą atsakomy
bę, kuri jai teks, reikalo svarbą, 
suprasti šios srities klausimų su
dėtingumą. Ji turi taip pat su
prasti, kaip valstybės aparatas vei
kia, kaip jis susidaro, kokie santy
kiai piliečio su valstybe, jo teisės 
ir pareigos ir daug kitų panašių 
valstybę liečiančių dalykų. Žo
džiu, jam turi būti pažįstama vals
tybinio gyvenimo Atrovė. Su
prantama, kad būtų nepateisina
ma spraga jaunuolio auklėjime ir 
peiktinas neapdairumas, jei ne
duotume jam jokio valstybinio gy
venimo idealo. Tuomet ir visas jo 
entuziazmas savo valstybei patar
naut, ir jo žinios apie valstybės 
funkcijas maža teturėtų reikšmės, 
nes jis nežinotų, ko jis turi vals
tybiniame gyvenime siekti.

Čia, reik pastebėti, yra pati opio
ji reikalo vieta, nes greit galima 
nuslysti į srovinę politiką, nors 
nuo šio reikalo ir išsisukti neįma
noma. Mat, nuo to, kokį valsty
binio gyvenimo idealą jaunuoliui 
pastatysime, priklauso ir viso jo 
politinio auklėjimo kryptis. Tota- 
listinės ir demokratinės valstybės 
piliečio ugdymas iš esmės yra 
skirtingas — pirmajai reikia nuas
meninto roboto, apftrajai — sąmo
ningo, savarankiško, giliai visuo
meniško ir jautrios pilietinės sąži
nės žmogaus.

Mūsų laikais, ypačiai po šio ka
ro, negali būti jokių diskusijų, kad 
jaunuomenei galima teikti tik de
mokratinės valstybės idealą. Tad 
ir skauto šiuo atžvilgiu auklėjimas 
turi būti plačia prasme demokra
to ir demokratinės valstybės pi
liečio auklėjimas. Žinoma, čia ne
gali būti imamasi vienos partijos 
nors ir demokratinės programos 
perteikimo, bet jaunuoliui turi tap
ti sava tai, kas apskritai sudaro 
demokratijos esmę ir išugdyti tie 
dvasiniai ypatumai, kurie charak
terizuoja geriausia prasme demo
kratą. •

Žinoma, gali atsirasti žmonių, 
kurie tars, kad ir tai jau esanti 
politika ir kad tai paverčią skautų 
organizaciją politine. Mes toli gra
žu nesame tos nuomonės. Tai pa
vadinti politika galėtume tik poli
tikos sąvoką imdami jau labai pla
čia prasme. Vis dėlto tenka pažy
mėti, jog net tuomet, jei tai turė
tų kokį politiškumo šešėlį, demo
kratinė visuomenė nuo -to jokiu 
būdu neatsisakys ir neleis, kad 
jaunuomenė galėtų išaugti be jo
kio valstybinio idealo ir dėl savo 
nepakankamo pasiruošimo dar 
kartą galėtų būti kokių nors tota
listų suvadžiota, nes tie totalistai 
tai vienur, tai kitur pasauly, nega-
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lėdami viešai iškišti galvos, bando 
savo mintis propaguoti nesroviš- 
k,iimo žydeliu apdangstytas, turė
dami net pakankamai akiplėšiš
kumo dėtis tariamai net didžiais 
demokratais ir kitus demokratizmo 
mokyti.

Apskritai sakant, ta pilietinio 
auklėjimo dalis, kurią čia vadina
me politinio auklėjimo vardu, nėra 
nei politikavimas, nei srovišku- 
mas, bet tik ruošimas žmogaus po
litiniam gyvenimui, kad jis įeitų 
į tą gyvenimą kaip sąmoninga ir 
pozityvi asmenybė. Už kokią po
litinę programą jis apsispręs, tuo 
skautybė jau nesirūpina.

f) Nepolitinės organizacijos na
rių politiškumas. Daug nesusipra
timų kyla iš to, kad nepolitinės 
skautų organizacijos narių didelė 
dalis jau yra politiškai apsi
sprendę.

Atsiranda asmenų, kurie mano, 
kad, jei organizacija nepolitinė, 
tai ir nariai privalo būti be poli
tinių pažiūrų, būtų neapsisprendę 
už vieną ar kitą srove. Dėl tokių 
sumetimų vieni pradeda pulti tuos, 
kurie žinomi esą tam tikros kryp
ties. Kiti, nenorėdami dėl taria
mai su dalyvavimu skautuose ne
suderinamo politinio apsisprendimo 
iš organizacijos trauktis, kryžiuo
jasi esą „nesroviniai". Bet tai gry
nas nesusipratimas. Ypatingai de
mokratinėj santvarkoj niekas %ne- 
gali reikalauti iš žmogaus neturėti 
savo politinių pažiūrų. Šiuo atveju 
svarbu tik du dalykai — kad nie
kas savo pažiūrų nekaišiotų ten, 
kur tai daryti ne vieta, ir kad jo 
politinės pažiūros nebūtų priešin- 

i f K. Cerkeliunas

IV-osiosEuropos krepšinio pirmenybes
(Laiškas iš Ženevos)

1. Pro domo šuo
Prisiminus dvi šaunias lietuvių 

krepšininkų pergales Rygoje ir 
Kaune, visiškai natūralu, kad dar 
rudenį apskelbtos IV-osios Euro
pos krepšinio pirmenybės mūsų 
tarpe nepaliko be dėmesio. Kiek
vienam, kuris stovi arčiau spor
tinio gyvenimo, šių pirmenybių 
akivaizdoje daugiau ar mažiau 
prasikišdavo mintis: —» O gal? 
Tas „gal" slėpė savyje daug ką, 
ir toji paslapčia daiginta viltis 
netruko pereiti į konkrečius užsi
mojimus. Patys gerieji išvietinti 
krepšininkai buvo suburti į vieną 
vietą ir, turėdami itin palankias 
sąlygas, galėjo nevaržomai atsi
dėti paruošiama j ani darbui. Ką 
mūsų krepšinio elitas buvo nu
veikęs, daugiui teko akivaizdžiai 
įsitikinti, nes rinktinė būdavo 
dažnas svečias didesnėse stovyk-
lose. Su lietuviškojo krepšinio 
klase susipažinti daug progų 
turėjo ir amerikiečių kariai, o Ba
varijos pirmenybėse rinktinė žais
mingai iškopė į pirmą vietą, dažną 
priešininką pavaišindama triženk
liu daviniu. Ir viskas vienokia ar 
kitokia forma būtų buvę gerai, jei 
ne tos kietos ir nepermaldaujamos 
aplinkybės, kurios dabar ne tiktai 
sporte niekais paverčia visus 
pramatymus. Tai buvo .šaltas, le
dinis „ne", kurio, vertinant grynai 
iš sportinio taško, neturėjo ir ne
galėjo būti. Ir taip mūsų krepšinin
kai liko namie ir tik per didžias 
pastangas į pirmenybes galėjo 
nuvykti rinktinės ir krepšinio 
komiteto Atstovai.

2. Priešpirmenybinės nuotaikos
Nors Šveicarijoj krepšinis yra 

gana populiarus (1935 m. šveicarai 
buvo surengę pirmąsias Europos 
pirmenybes), bet šiemetinės varžy
bos didelės audros nesukėlė. Fut
bolas ir dviračiai buvo ir liko dė
mesio centre, o apie krepšinį spau
doje buvo rašoma tik tarp kitko. 

gos^sEautų ideologijai. Tuo būdu 
skautuose negali būti daroma žmo
gui priekaištų dėl jo politinio nu
sistatymo, jei tik jis neatstovauja 
politinei programai, skelbiančiai ko
vą tikėjimui ir paneigiančiai tė
vynę, žmonių solidarumą ir demo
kratiją.. Suprantama, kad tokių po
litinių programų atstovams, kurie 
minėtus principus paneigia, skau
tuose ne vieta. įvairūs totalistai, 
rasistai, mili ta ristai ir panašūs gai
valai privalo būti iš skautų išskir
ti, kad savo nesveikomis idėjomis 
nunuodytų jaunuomenės dvasios.

Sutraukiant visa, kas kalbėta, 
tenka pasakyti, kad skautų organi
zacija, būdama nepolitinė, vis dėl
to neatsisako žmogų auklėti bei 
ruošti ir politiniam gyvenimui, ne- 
sileisdama tik į politikavimą dr ne
tarnaudama vienai kuriai politinei 
grupei. Baidyti jaunuomenę nuo 
politikos skautybei yra svetimas 
dalykas, kaip ir į ją jaunuomenę 
traukti. Ir vienas, ir kitas užsimo
jimas yra nesveikas reiškinys.

Organizacijos narių asmeninis 
apsisprendimas už vieną ar kitą 
politinę programą negali būti nei 
peikiamas, nei brukamas, o taip 
pat jis negali būti kliūtis būti or
ganizacijoj, jei tik skauto asme
niškai palaikoma politinė kryptis 
nepriešinga skautybės ideologijai 
bei tikslams.

Skautų savitarpio solidarumas 
gi turi būti išlaikomas skautų or- 
ganizacijon neįnešant sroviškumo ir 
paskirų skautų organizacijos narių 
politinių įsitikinimų nebandant per 
organizaciją skleisti.

Žymiai daugiau priešpirntenybines 
nufitaikas kedeno prancūzai. Kai 
galutinai paaiškėjo, kad mūsų 
vyrai nei vienaip, nei kitaip pir
menybėse negalės dalyvauti, spor
to laikraštis „Elans" ne be pasiten
kinimo pažymėjo, kad, nedalyvau
jant baltiečiams, Prancūzijai lieka 
atviras kelias į meisterystę. Ir 
kituose laikraščiuose yra tekę 
skaityti apie Pabaltijį, kaip apie 
Europos krepšinio lopšį.

Pirmenybėse dalyvauti buvo 
užsirašę 16 kraštų. Daug sunkumų 
sukėlė Ispanija, ir čekai pasku
bėjo pareikšti, kad su ispanais jie 
nežaisįą. Betgi ispanai vėliau patys 
atkrito, ir taip buvo išvengta ga
limų nesusipratimų. Neatvyko į ■ 
pirmenybes dar suomiai, rumunai, 
graikai, portugalai ir turkai. To
kiu būdu dalyvių skaičius suma
žėjo iki dešimties. Pirmenybės bu
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Lenkija supylė Angliją 50 — 20 
(34 — 13), Šveicarija gana sunkiai 
įveikė Olandiją 36 — 25 (16 — 9), 
Belgija atskaitė savo kaimynui 
Luksemburgui 42 — 11 (20 — 7).

Dėl 3.-4 vietų susikovė Pran
cūzija — Vengrija. Pralaimėję 
prieš italus, prancūzai buvo pa
siryžę daryti viską, kad tik išverž
tų tai, kas dar liko, būtent trečią 
vietą. Bet ir čia jiems nepavyko, 
nes vengrai laimėjo 38 — 32 (18 — 
15). Tik vieną kartą prancūzai bu
vo pasiekę lygiųjų 15 — 15, šiaip 
vengrai nenuilstamai vedė ir dik
tavo žaidimui. Silpnokai pasirodė 
senieji muškietininkai: Frezot, 
Lesmayoux, Roland, o vengrai 
žaidė vienu penketuku. /

Baigminės rungtynės, kaip ir 
dera, buvo vienos iš įdomiausių. 
Iš pat pradžių vyravo čekai, pasi
reiškę kaip šalti kovotojai, tuo 
tarpu italai nuo pat pradinio švil
puko užkūrė gaivališką spartą, 
kurią išlaikė iki paskutinės sekun
dės. Čekų kapitalas greit išdilo, 
ir pirmam kėliny toną davė mėly
nai baltieji (italų spalvos). Daug 
taškų buvo surinkta mėtant iš tolo. 
Po permainingos kovos- pirmo 
kėlinio pasekmė 21 — 18 išėjo 
italų naudai. Reikėjo laukti, kad 
italai išeis nugalėtojais, nors 
didelio taškų skirtumo negalėjo 
būti. Vis dėlto po pertraukos at
kuto-čekai ir persvėrė iki 29 — 23 
savo. naudai. Keletas italų 
audringų antpuolių, ir 29 — 29. 
Dar metimas iš vidurio aikštės, ir 
italai vėl veda: 31 — 29. Liko 
žaisti dvi minutės. Ar išlaikys 
italai pasekmę? Čia pietiečiai pa
darė lemtingą klaidą, jie ne- 
apstabdė spartos ir... pralaimėjo. 
Iš baudų čekai persvėrė 32 — 31, 
italai ima minutę, didelis įtempi
mas, daug azartu. Vienu kartu šeši 
žaidikai guli ant grindų, iš baudos 
italai išlygina 32 — 32, bet pasku
tinėse sekundėse čekai kartoja — 
yra!

Su įmetimu pasigirsta laimėtojų 
himnas, čekai ir jų kolonijos at
stovai su ašaromis akyse gieda 
savo tautinę giesmę. Ašaros — bet 
kitokio pobūdžio — ir italų akyse, 
o vieną jų žaidiką sanitarai išneša 
— vienur triumfas, kitur skausmas.

Galutinė klasifikacija: 1. Čeko
slovakija, 2. Italija, 3. Vengrija, 
4. Prancūzija, 5. Šveicarija, 6. 
Olandija, 7. Belgija, 8. Luksem
burgas, 9. Lenkija, 10. Anglija.

Komandos su tautinėmis vėlia
vomis išsirikiuoja priimti dovanų. 
Prisimeni panašų momentą Rygoj 
ar Kaune ir veltui ieškai mūsų 
vyrų, kurie lauktų, kol pirmuosius 
pašauks ir atžymės kaip meisterius. 
Ak, iš vienos mano pusės stovi 
vienas buvusios didybės kaltinin
kas, vRuzgys, kurį mes sutikom 
Ženevoj, kitoj pusėj kitas mūsų

vo pravestos „Palais des Exposi
tions" halėje ir tam tikslui ouvo 
padarytos tribūnos, kuriose tilpo 
apie 6.000 žiūrovų.

3. Kaip vyko pačios pirmenybės
Dalyvaujančios komandos buvo 

suskirstytos į tris grupes (dvejose 
po tris ir vienoje keturios koman
dos). Pirmieji susitikimai davė to
kias pasekmes:

I- oji grupė: Lenkija — Luksem- 
burgas 45 — 27, Italija — Vengri
ja 39 — 31, Vengrija — Lenkija 
34 — 21, Vengrija — Luksembur- 
gas 48 — 10, Italija — Lenkija 
40 — 25, Italija — Luksemburgas 
73 — 15.. Į pusiaubaigmę iš pir
mosios grupės pateko dvi koman
dos: Italija ir Vengrija.

II- oji grupė: Prancūzija — Angli
ja 65 — 11, Olandija — Anglija 
48 — 27, Prancūzija — Olandija 
47 — 18, Burtai prancūzams buvo 
itin palankūs, ir jie be sunkumų 
pateko į pusiaubaigmę.

III- oji grupė: Čekoslovakija — 
Šveicarija 20 — 17, Šveicarija — 
Belgija 33 — 23. Čekoslovakija — 
Belgija 38 — 33. Šaltu stiliumi če
kai laimėjo abejas rungtynes, ir 
taip išryškėjo ir ketvirtasis pusiau- 
baigminių žaidimų dalyvis.

Jei pirmosios dvikovės įvykdavo 
prie poros tūkstančių ar net ke
lių šimtų žiūrovų, tai pusiaubaig- 
miniai žaidimai sutraukė maksi
malų žiūrovų skaičių — 7.000 mė
gėjų. Pirmose rungtynėse Čeko
slovakija užtikrintai įveikė Ven
griją 42 — 28 (26 — 12). Čekai 
jau buvo įsižaidę, ir didžios vengrų 
pastangos sudužo į šaltą, apgalvo
tą ir daugiau išlaikytą čekų žai
dimą.

Užtat žymiai audringiau praėjo 
antrasis susikirtimas: Italija — 
Prancūzija. Italai -čia pasirodė iš 
gerosios pusės, ir jų nervai buvo 
stipresni, nei prancūzų. Gaivališka 
sparta ir apylygė pasekmė užgavo 
jautriąsias žiūrovų stygas — jie 
jaudinosi kaip retai kada. Pirmas 
kėlinys baigėsi 22 — 20 italų nau
dai. Po pertraukos prancūzai 
išleido savo jaunuosius žaidikus. 
Iš senųjų teliko tik barzdotasis 
Frezot, kuris buvo geriausias, gi 
jaunieji nepateisino dėtųjų vilčių, 
ir italai gerokai užsiplėšė. Grįžo 
Lesmayoux, bet jau buvo per vėlu, 
prancūzai pradėjo nervintis,’ ir 
italai iškilmingai baigė savo nau
dai 37 — 25. Rungtynėse dėl to-, 
lesnių vietų Luksemburgas laimė
jo prieš Angliją 50 — 27, Belgija 
suklupdė Lenkiją 39 — 22. Lenki
ja įpylė Anglijai 50 — 22, Švei
carija privertė pasiduoti Olandiją 
36 — 25, Belgija nugalėjo Luksem- 
burgą 42 — 11.

Gegužės 4 d. buvo pirmenybių 
paskutinė diena. Iš pradžių buvo 
išaiškinti 5 — 10 vietų savininkai: 

krepšinio šulas Puzinauskas, bet 
šiandien mes tik eiliniai žiūrovai, 
menka nuotrupa daugtūkstantinėj 
minioj. Ir aš matau, kad Ruzgio 
ir Puzinausko akyse spindi drėgmė. 
Betgi veiduose įrašytas kietas 
pasiryžimas: — Mes dar kartą grį
šime! Aš tikiu, kiekvienas iš mūsų 
kuklaus būrelio tiki, kad taip bus, 
grįšime kaip nugalėtojai, kaip ir 
dera lietuviui krepšininkui.

4. Truputis apie paskiras 
komandas ♦

Aukštaūgiai čekai, kurių kai 
kurie mums pažįstami iš Rygos 
pirmenybių, iš karto buvo laikomi 
vienais iš favoritų. Jų šaltas, 
apskaičiuotas ir daugiau nei kitų 
komandų išlaikytas žaidimas pa
vertė niekais priešininkų energiją, 
spartą ir iš to išsilukštenusius 
atsitiktinumus. Matematiškas pre
ciziškumas ir buvo didžioji čekų 
stiprybė prieš pietų temperamentą.

Italai visiškai pelnytai užėmė 
antrą vietą. Jei jie laiku būtų ap- 
valdę savo audringumą paskutinėse 
sekundėse prieš čekus, būtų buvę 
Ineisteriai ir dėl to nebūtų galima 
jiems daug ko prikišti. Savo žai
dimu daugiausia įtiko žiūrovams, 
kurie ryškiai palaikė romėnų pusę. 
Akrobatiški žaidikai, į žaidimą su- 
dedą daug fantazijos, daug polėkių.

Vengrai padarė nemažą pažangą, 
nors iki mūsiško krepšinio suprati
mo dar toloka (tas pats tinka ir 
pirmosioms dviem ekipoms). Neturi 
tiek žibėjimo, polėkių, gyvumo, 
kaip italai ir iš dalies prancūzai, 
užtat artistiškumą atsveria savi
tvarda pačiose sunkiausiose akimir
kose ir išbaigtu užtikrintumu tiek 
gynime, tiek puolime. Kaip ir če
kai, vengrai mėgino dengti neto
bula zona.

Pas prancūzus buvo pernelyg 
daug improvizacijos, ieškoma atsi
tiktinumų ir daug kalbama. Atrodo, 
prancūzai išgyvena tam tikrą krizę 
ir senieji turės galutinai pasitraukti 
iš rinktinės.

Šveicarai atkakliai spyrėsi prieš 
čekus, bet žaidžia dar labai neap
valdytą krepšinį.

Iš belgų buvo daugiau tikimasi. 
Neseniai jie buvo gerokai įpylę 
prancūzams ir nežymiai pralaimėję 
stipriausių amerikiečių karių ko
mandai. Dabar galima pasakyti: ne
bloga medžiaga ateičiai.

Luksemburgas atvyko pasimokyti. 
Kaip mokiniai, reikia pasakyti, ga
na gabūs. Simpatinga, džentelme
niška komanda.

Lenkai, išvarginti trijų parų ke
lionės, pasirodė vidutiniškai, nors 
priešpaskutinė vieta jau perdaug 
kukli. Keli žaidikai pažįstami iš 
Kauno pirmenybių.

Paskutinę vietą gavo anglai. Jie 
atvyko pasimokyti, ir reikia stebė
tis, kaip nuoširdžiai ir atsidėję jie
priėmė visas, kad ir skaudesnes, 
pamokas. Anglų krepšininkai pa
sireiškė kaip klasiški „fair play" 
atstovai ir susilaukė didelės pa
garbos.

Populiariausias pirmenybių žai- 
dikas buvo barzdočius Frezot (Pran
cūzija), o jauniausias — šešiolika
metis gimnazistas iš Anglijos.

Baigiant galima užklausti: — O 
kokią vietą būtų užėmę mūsiš
kiai?

Visiškai objektyviai vertinant 
visų tų 10-ties kraštų rinktines, ga
lima atsakyti tik vienaip:

— Tik pirmą vietą!
Galima drąsiai užstatyti iš 

Raudonojo Kryžiaus gautą ame
rikonišką švarka — būkime tikri —. 
švarko savininkas liks tas pats. 
Ir, einant iš pirmenybių į vieš
butį, skverbėsi įkyri „ mintis, 
kad tikrieji meisteriai yra ne 
tie, kurie tik ką gavo puoš
nią sidabrinę taurę, bet tie kuklūs 
ir pasiryžę vyrai, kurie liko Kemp- 
tene ir šiuo laiku — buvo po vi
durnakčio — gal tik sapne gauna 
sidabrines taures.
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Mrs. Berne-Churchill
(Reportažas iš kelionės į Augs

burgą)

Puikus pirmųjų pavasario dienų 
rytas. Gražus turistinis Mercedes 
laukia jau mūsų prie UNRRA’os 
direkcijos durų. Pagaliau du
ryse pasirodo Mrs. Berne-Chur
chill, mūsų malonioji direk
torė. Įsėdame. Reikia skubėti, nes 
iki 10 vai. turime pasiekti Augs
burgą. Mašina skriete skrieja, tar
tum rydama kilometrus. Kelionė 
lyęf ir monotonėja. Staiga p. Di
rektorė linksmai atsiliepia: „Žiūrė
kite, stirnos! Kokios gražios ir 
grakščios stirnos!" Keliaujame to
liau. Vaizdai pamažu keičiasi. Nors 
apylinkės niekuo ypatingu nepa
sižymi, tačiau p. Direktorė moka 
surasti grožį kiekviename, kad ir 
labai kasdieniškame, peizaže. Vos 
atvykus į Augsburgą, ji visu rim
tumu ir jai įgimtu ryžtingu greitu
mu griebiasi tvarkyti įvairius tar 
nybinius reikalus, kurie ir buvo 
mūsų kelionės tikslas. Per trumpą 
laiką buvo viskas atlikta. Su jai 
charakteringa šypsena ji pareiškė, 
kad turime skubėti namo, ^es 
ten jos laukia daug darbo. Mūsų 
mašina vėl rieda plentu. Išnaudo
damas progą, ėmiau klausinėti p. 
Direktorę apie mus. Ji iš karto 
surimtėjo. „Jūs manęs klausiate 
apie lietuvius? Turiu pasakyti, kad 
lietuviai puikūs žmonės, kaip ir 
apskritai pabaltiečiai. Lietuviai 
yra dori, darbštūs ir tvarkingi. 
Man malonu, kad aš galiu būti 
jiems naudinga, jiems vadovauti. 
Jų muzikoje, dainose, kalboje ir 
kitose meno srityse pasireiškia gi
lus jausmingumas, savistovumas ir 
pasitikėjimas savimi. Aš esu su 
jais jau susigyvenusi ir suprantu 
jų mentalitetą. Aš darau visa, ką 
tik galiu, kad palengvinčiau DP 

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Sudarytas Baltų Centrinis 

Komitetas Britų Zonoje

Naujosios Baltų Gerbūvio Orga
nizacijos (Baltic Welfare and Em
ployment Organisation) centrinis 
komitetas jau sudarytas. Į jį ieina 
lietuviai — agr. Pr. Ručinskas, 
ekon. Ceičys (pasiūlytas vietoje 
negalinčio atvykti prof. kun. Ylos), 
latviai — prof. Kundzinš, prof. 
Svabe, estai — doc. Piroja, inž. 
Ulk.

Subkomitetai prie korpusų 
dar nesukviesti. Taip pat dar ne

Baltijos tautų tautodailės skyrių bendras vaizdas Schongau parodoj V. Rasiūno nuotr.

gyvenimo sąlygas, sudarytas tiek 
daug nelaimių žmonijai atnešusio 
karo. Savo asmeniškiems reikalams 
aš Vidai neturiu laiko, nes skiriu 
jį darbui ir mintims apie tuos, ku
rie yra pavesti mano globai. Mokyk
lų, įvairių kursų, meno ir sporto 
ratelių steigimas sveikais pagrin
dais rodo, kad lietuvio siela ir kū
nas yra taurūs. Aš tik norėčiau 
lietuviams patarti daugiau susido
mėti amatais, kurie bus jiems, be 
abejo, naudingi. Man labai rūpi 
lietuvių ir apskritai temtinių liki
mas, nes aš pati esu tai pergyve
nusi."

Jurgis Mažeikiškis 

Kultūrines naujienos
— Romoje išėjo vilniečio lietu

vio poeto Juozo Kėkšto eilėraščių 
rinkinys „Rudens dugnu".

— Vasario 2 d. sukako 50 me
tų rašytojui prof. Baliui Sruogai, 
gimusiam Baibokuose, Vabalninko 
valse. Žinomi jo veikalai: „Dievų 
takais", „Saulė ir smiltys", „Mil
žino paunksmė", „Radvila Perkū
nas", „Aitvaras teisėjas" ir kt. 
Davęs rusų literatūros istorijos du 
tomus, keletą teatro studijų, ben
dradarbiavęs eilėje žurnalų, lai
kraščių, almanachų.

— Hanau buvo suruošta latvių 
periodikos, tapybos ir rankdarbių 
paroda. Periodika apėmė ištrėmime 
einančius laikraščius bei žurnalus. 
Tapybą charakterizavo akvarelė 
ir keletas aliejinių darbų. Gražiai 
užsirekomenduota rankdarbiais.

I — Šiandien prancūzų modernio
jo meno viršūnėse stovi šie dai
lininkai: Picasso, Braque, Andrė, 
Masson, Leger, Seurat, Chagall ir 
Matisse.

patvirtinti Gerbūvio vadovai (Wel
fare Officers) stovyklose. Tikimasi 
iki gegužės mėn. galo organizaci- 
mosi stadiją užbaigti.

Centrinis naujosios organizacijos 
komitetas numatytas įkurdinti Det- 
molde, o subkomitetai: 1 korpuso 
— Iserlohn, 30 korpuso — Wuns
torf ir 8 korpuso — Kiel.

Baltų Gerbūvio Organizacija yra 
Korttrolinės Komisijos Vokietijai 
priežiūroje. Komitetas ir subkomi
tetai turės reguliarius posėdžius, 
dalyvaujant Mil. Gov. ir UNRRA 
atitinkamo padalinio (zonos ar

korpuso) atstovams. Stovyklų Ger- Į 
būvio vadovai palaikys ryšius su 
vietos UNRRA ir Mil. Gov. sky-1 
riads.

Baltų Gerbūvio Organizacijos 
tikslai apima bemaž viską, išsky
rus politiką: gerbūvio, darbo, švie
timo, dokumentacijos, registracijos 
ir kitus reikalus. Tiems darbams 
vykdyti naujoji organizacija nori 
panaudoti esamus išrinktus komi
tetus, kaip pagalbinius organus.

Centrinis komitetas tuo tarpu 
veikia savo tautinių komitetų pa
talpose, bet greitai bus praneštas 
naujas tikslus adresas.

Veterinarijos gydytojų suvažia
vimas

S. m. gegužės mėn. 2 — 6 d. 
Hannoveryje įvyko lietuvių trem
tinių veterinarijos gydytojų suva
žiavimas. Buvo aptarti ištrėmime 
esančių veterinarijos gydytojų 
profesiniai ir organizaciniai reika
lai. Nutarta įsteigti Lietuvių Vete
rinarijos Gydytojų Tremtinių Drau
giją. /Be to, suvažiavimo proga 
buvo suruošti pasitobulinimo kur
sai, trukę keturias dienas. Dėl kur
sų pavyko susitarti su Hannoverio 
Aukštosios Veterinarijos Mokyk
los profesūra. Išklausyta kelio
lika paskaitų įvairiomis veterina
rijos mokslo aktualijomis.

Suvažiavimo metu paaiškėjo, 
kad apie 70, tai yra apie % visų 
Lietuvoje savo profesinį darbą dir- i 
busiu, veterinarijos gydytoju gy
vena ištrėmime, Vakarų są^rngi- 
nirnkų okupuotose zonose.

Naujai įsteigta L. V. G. T. Drau
gija turi tikslą jungti lietuvius ve
terinarijos gydytojus tremtinius, 
tenkinti veterinarijos gydytojų 
profesinius reikalus, teikti jiems 
paramos, rūpintis veterinarijos gy
dytojų prieaugliu ir visais kitais 
veterinarijos gydytojus liečiančiais 
klausimais. Pirmoj eilėj norima 
suregistruoti visus veterinarijos 
gydytojus tremtinius, veterinarinę 
mediciną studijuojančius, o taip 
pat ištrėmime esančius veterinari
jos technikus. Užtat visų čia iš
vardintų kategorių asmenys, ypač 
tie, kurie šiame suvažiavime ne
dalyvavo, prašomi kuo greičiau
siai pranešti savo adresus L. V. G. 
T. Draugijos sekretoriatam Adr.: 
Hannover, Herrenhausen, Burg- 
weg 1, Studenten Hotel, Cand. 
med. vet. V. Bagdonas. Knk.

Erlangenas. — Erlangeno lietu
vių kolonijrf nedidelė. Tačiau praė
jusių metų pabaigoje ir šių metų 
pradžioje ši mažytė lietuvių kolo-

Studentų kvartetas, ved. L. Jarošeko, su pianistu A. Mrozinsku, 
dalyvavęs Schongau šventės atidaryme

nija pagausėjo atvykus lietuviams 
studentams į Erlangeno universite
tą. Daugiausia lietuvių studijuoja 
mediciną. Iš viso gi jų yra 35.

Erlangeno universiteto lietuviai 
studentai yra išsirinkę savo Val
dybą, atstovaujančią studentų rei
kalams vietoje ir palaikančią kon
taktą su zonine studentų atstovybe 
Miunchene.

Studentai gyvena privačiuose 
butuose mieste. Maistą gauna iš 
UNRRA, kuri taip pat užmoka 
kambarių nuomą ir mokslapinigius. 
Apskritai, Erlangeno lietuviams 
studentams gyvenimo sąlygos yra 
pakenčiamos. Jie norėtų tik arti
mesnio ryšio su L. R. Kryžiumi.

Balandžio mėn. lietuvių studen
tų valdybos rūpesčiu ir pastango
mis Erlangenan buvo pakviestas 
koncertuoti Wiesbadeno lietuvių 
tautinis ansamblis, vadovaujamas 
Stp. Sodeikos ir G. Veličkos.

Koncertan atsilankė daug ame
rikiečių kariuomenės aukštųjų ka- 
rininkų, 11NRRA vadovybė, Erlan
geno universiteto rektorius su pro
fesoriais ir apie 600 publikos. Toks 
gausus koncerto klausytojų skai
čius jau aiškiai rodo, koks didelis 
buvo susidomėjimas lietuviška 
daina bei lietuviškais tautiniais 
šokiais. Br.

Soest, Westfalen. — Atsikėlus 
iš Cellės stovyklos aukštesniajai 
prekybos mokyklai, Soesto lietu
vių stovyklos gyvenimas pasuko 
nauja kultūrinio darbo vaga — 
dauguma stovyklos gyventojų, va
dovaujant prekybos mokyklos 
mokytojams, aktyviai įsijungė į 
kultūrinio darbo barus.

Rašyt. St. Lauciaus rūpesčiu re
daguojamas kasdieninis informa
cijos laikraštis — „Tremtinio Bal
sas". Jis eina kaip sieninis laik
raštėlis, bet netrukus bus pradėtas 
spausdinti rotatoriumi.

Sėkmingai veikia L. Lauciūtės 
vedamas vaikų darželis ir pradžios 
mokykla, kurioje kaip mokytojai 
dirba D. Barkauskienė ir Ap. 
Ostachavičius.

Balandžio 22 d. tautinių šokių 
trupė ir choras turėjo pirmąjį sa
vo pasirodymą. Per, palyginti, la
bai trumpą laiką — vos per porą 
savaičių — pasirodymui buvo tikrai 
gerai pasiruošta. Režisuojant rašyt. 
St. Lauciui, buvo pastatytas jo 
paties sudarytas dainos, tautinio 
šokio ir poezijos montažas — „Tė
vynės ilgesys", kurio visos ketu
rios dalys — „Graži tu mano, 
brangi tėvyne", ,.Skausmo ir 
džiaugsmo valandos", „Pas jauną 
kaimyną" ir „Mes dainuojame bei 
šokame" — erdvioje sporto halėje 
nuskambėjo įspūdingai, ne vienam 
lietuviui išspausdamos ašarą ir 
primindamos tolimą, bet taip šir
džiai artimą įr mielą tėvynę, o 
svetimtaučiui suteikė pasigėrėjimo 
lietuviška liaudies daina, šokiu ir 
poeziniu žodžiu. Kai kurie progra

mos numeriai buvo publikoj 
iššaukti pakartoti. Montažui tau
tinius šokius parengė L. Lauciūtė, 
o dekoracijas piešė Kovas, Saba
liauskas, Predkus ir Virbickas.

Buvo ir pradžios mokyklos mo
kinių pasirodymas. Gr. Lauciūtei 
vadovaujant, mažieji pašoko 
nykštukų polką, „Tarnavau pas 
poną", „Einame į svečius", pa
dainavo keletą' dainelių, padekla
mavo lietuviškų ir angliškų eilė
raščių ir atliko anglišką insceni
zaciją „Hickory, Dickory, Dock".

Dvi mergaitės, pradžios mokyk
los mokinės, UNRRA Team 66 di
rektoriui amerikiečiui H. A. Fuchs 
įteikė tulpių, kaip padėką už ro 
domą rūpestį ir dėmesį lietuVių 
mokyklų ir kultūrinei veiklai.

Pasirodyman atsilankė daug 
UNRRA’os tarnautojų, visi stovyk
los gyventojai lietuviai, daug lat
vių, vengrų, estų, lenkų ir jugo
slavų.

Rytojaus dieną, UNRRA’i pagei
daujant, buvo specialiai koncertuo
jama tik UNRRA’os pareigūnams, 
kurie susidomėję sekė pasirodymą: 
ir padarė su programos dalyviais 
daug foto nuotraukų. O UNRRA’os 
vicedir. belgas Brienzes pasikvietė 
programos dalyvius į savo privatų 
butą, kur, dalyvaujant visiems 
UNRRA'os pareigūnams, buvo pa
dainuota ir pasivaišinta.

Didelį ąktyvumą rodo ir sporti
ninkai, vadovaujami Tubino; jie 
dažnai ruošia rungtynes su apylin 
kės lietuvių stovyklų ir vietos 
latvių komandomis.

Pasikeitus stovyklos gyvenimo* 
linkmei, išrinktas naujas stovyk
los lietuvių bendruomenės komi
tetas, kurį sudaro: pirm. — prekyb. 
mokyki, vicedir. J. Kukanauza. 
vicepirm. — rašyt. St. Laucius,, 
sekr, — prekybos mokyki, dir. 
dipt ekon. J. Varanavičius, ekon. 
reikalų vedėjas — J. Valiulis ir 
moterų reikalų vedėja — L. Lau- 
ciūtė. Stovyklai daug nusipelnęs 
jos organizaciniame ir administra 
ciniame darbe gyd. Barkauskas, 
kaip einąs UNRRA’os gydytojo 
pareigas, iš administracinio darbo* 
pasitraukė.

Naujojo komiteto svarbus už
davinys — prekybos mokyklos or
ganizavimo darbas. Balandžio 23 d. 
kai kurios klasės jau pradėjo dar
bą. Mokykla, numatoma, turės 
apie 120 — 150 mokinių. Dabar 
eina mokinių perkėlimo iš kitų 
stovyklų darbas. Tikimasi, kad 
jau nuo birželio mėn. 1 d. prasidės 
mokslas visose klasėse. UNRRA’os 
dir. A. H. Fuchs mokyklą- nuo
širdžiai remia ir yra paskyręs (mo
kymosi reikalams net aštuonias 
erdvias klases. Mašinraščio klasei 
įrengimai taip pat ruošiami. At
rodo, kad, prekybos mokyklos dė
ka, Soesto stovykla pasidarys vie
na veikliausių .Westfalijos lietu
viu stovyklų, nes čia telkiasi daug 
judrios moksleivijoj ir inteligen
tijos. x M. N.'
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PRANEŠIMAI
Visi lietuviai studentai, studi

juoją Vokietijos amerikiečių zonos 
filosofijos - teologijos aukštosiose 
mokyklose, aukštosiose veterinari
jos mokyklose, aukštosiose agro
nomijos mokyklose, konservatori
jose, meno akademijose bei kitose 
aukštosiose mokyklose, jei dar 
nėra sudarę kontakto su Lietuvių 
Studentų Zonine Atstovybe Mūn- 
chene, prašomi atsiųsti šias žinias: 
1) pavardė, 2) vardas, 3) gimimo 
data, 4) dabartinis adresas, 5) uni
versitetas, 6) fakultetas, 7) skyrius, 
8) semestras, 9) kada pradėjo stu
dijas.

Lietuvių Studentų Atstovybei 
Mūnchene daviniai reikalingi, kad 
būtų galima tinkamai suorgani
zuoti studentų šelpimą.

Žinias prašome siųsti šiuo adre
su: „Litauische Studentenvertre- 
tung", Mūnchen 27, Lamontstr. 21. 
Liet Stud. Zoninė Atst. Mūnchene

Išleista Lietuvos grafikų 40 me
džio raižinių. Komitetai, norį gauti 
minimą leidinį reprezentaciniams 
reikalams, prašomi kreiptis į „Ži
burių* administraciją. Gavę užsa
kymą, leidinį tuoj pasiųsime iš
perkamuoju mokesčiu.

Administracija

„Čiurlionio" ansamblis kviečia 
dainininkus — tenorus, ^autinių 
šokių šokėjus, vyrus su gerais 
balsais ir visų balsų solistus. Bal
sai tikrinami bei susitariama an
samblio būstinėje, Dettingene, K6- 
nigshdhe, Kr. Reutlingen.

Išspausdintas informacinis leidi
nys anglų kalba „Lithuania*, 64 
psl. + Lietuvos žemėlapis, 35 iliu
stracijos. Turinys 4 straipsniai: 1) 
Kraštas ir žmonės, 2) Istorinė ap
žvalga, 3) Kultūrinių santykių 
bruožai ir 4) Ekonominiai santy
kiai.

Kolonijų komitetai ir kiti orga
nizaciniai lietuvių vienetai leidinį 
gali užsisakyti Augsburgo Liet. 
Tremtinių Bendruomenės Komi
tete.

Kaina — 3 RM, platintojams — 
2.50 RM.

PASAULIO ĮVYKIU KRONIKA
JAV

— UNRRAkis vyr. direktorius 
La Guardia savo kalboje kritika
vo DP administravimą Europoje 
ir JAV politiką dėl jų įsileidimo.

— Hooveris, atvykęs į P. Ame
riką, tiria, kiek šios valstybės ga
li prisidėti prie pasaulio maitini
mo padėties sušvelninimo.

— Speciali 12 asmenų komisija 
turės surasti ir nustatyti būdus, 
kaip atomo energiją panaudoti 
taikos reikalams.

— JAV užsienių reikalų mi
nisterija kreipėsi į Jugoslavijos 
vyriausybę, prašydama leisti ame
rikiečių lakūnams dalyvauti gen. 
Michailo.vičiaus ’ byloje liudinin
kais.

— Amerikos kariniai organai 
Vokietijos zonoje numato pravesti 
nuodugnų tikrinimą DP stovyk
lose, ieškodami kriminalinių nu
sikaltėlių.

— Pirmieji dideli maisto trans
portai greitu laiku bus pasiųsti į 
Europą.

— Užsienių reikalų ministeris 
Bymes, išvykdamas iš Paryžiaus, 
pareiškė, kad nuomonių skirtumai, 
kurie pasireiškė šioj konferencijoj, 
sekančioj, birželio 15 dienos, kon
ferencijoj būsią išlyginti.

— Prezidentas Trumanas gavo 
Stalino atsakymą į jo kreipimąsi 
dėl pagalbos maitinimo padėčiai!

Teko patirti, kad į Baltic Univer
sity Hamburge, Karolinenstr., nuo 
sekančio semestro bus priimami į 
pirmus 2 kursus studentai, norin
tieji studijboti veterinarijos moks
lus. Prašymus bendra tvarka siųsti 
rektoriaus vardu iki š. m. birželio 
mėn. 25 d. Tolimesnės informacijos 
suteikiamos pačiame universitete, 
o reikalui esant, bus pranešama 
spaudoj.

Yra galimybė prie vienos vokiš
kos ortopedinės dirbtuvės pagi
linti žinias ortopedinių protezų 
meisteriui, jau šioj srity dirbusiam. 
Liet. Raudonasis Kryžius gali pa
tarpininkauti. Norinčiu^ šia proga 
pasinaudoti prašome skubiai kreip
tis į Liet. Raud. Kryžiaus Vyr. Val
dybą (Tiibingen, Karlstr. 11).

Feliksas Kasparavičius, gyv. 
Greven, Barkenstr. 29, Kreis Mūn- 
ster/Westf., praneša, kad 1944 m. 
gruodžio 20 d. Freudenstadto mies
to ligoninėje mirė Petras Mustei- 
ka, gim. Šiauliuose, 1905 m. gruo
džio 2 d. Palaidotas Freudenstadto 
R. kat. kapinėse.

Radijo žinios is tėvynės
— „Pravdos" pranešimu, Kre

tingos valse, ūkininkai ne tik buvo 
priversti suvežti numatytą javų 
kiekį į raudonosios armijos sandė
lius, bet atvežta dar 200 pūdų vir
šaus. Įsakyta nauja rinkliava rau
donajai gurguolei, nors skirta duok
lė seniai atiduota. Tai vyksta vi
suose valsčiuose.

— Sveikatos komisaru yra 
Banaitis, iš kitur atvežtas.

— Lietuvos komunistų partijai 
vadovauja A. Sniečkus, Preikšas, 
Suslov, Kariagin, Mereskov.

— Ryšium su Lenino 22 metų 
mirties sukaktimi mokyklose ir kai
muose lankėsi agitatoriai su pas
kaitomis, kinuose buvo rodomi pa
veikslai iš jo gyvenimo. Išleista ir 
brošiūrų.

— Lietuvoje steigiami valstybi
niai ūkiai — sovehozai, sujungiant 
ištisus kaimus. Tokių ūkių yra 80. 
„Pravdos* pranešimu, vienas di
desnių ūkių yra „Didieji Šiauliai', 
į kurį įeina ir tolimesni, už Šiaulių 
esą kaimai.

sušvelninti. Atsakymo turinys dar 
nepaskelbtas.

Anglija
— Britų karinės pajėgos pradė

jo trauktis iš Kairo ir Aleksandri
jos.

— Pietų Sudano vyriausybė pa
reiškė: jei britai neatsitrauksią iš 
P. Sudano, kaip atsitraukia iš 
Egypto, ji kreipsiantis į JTO.

— Pietų Afrikos ministeris pir
mininkas gen. Smuth lankėsi Ber
lyne ir Hamburge. Jo kelionė 
esanti privataus -pobūdžio.

— Morrisonas buvo išvykęs į 
JAV ir Kanadą, kur turėjo su 
valstybių vyrais pasitarimus dėl 
Europos maitinimo padėties.

— Gen. Anderso vadovaujama 
lenkų armija būsianti perkelta į 
Angliją ir čia demobilizuota.

— S. Burmoj anglų lėktuvai bu
vo panaudoti parašiutais nulei
džiant gyventojams ryžių. Šioje 
akcijoje trys lėktuvai nukrito į 
džungles.

Čekoslovakija
— Jaroslav Krejei, buvęs Pro

tektorato ministeris pirmininkas, 
Prahos teismui pareiškė, kad Hit 
leris po atentato prieš Reinhardą 
Heydrichą buvęs suplanavęs 10 
mil. čekų ištremti į . tuo metu 
užimtas Sov. Sąjungos sritis.

Graikija
— Graikijos parlamentas nutarė 

rugsėjo 1 d. pravesti referendumą 

dėl monarchijos likimo. Monar- 
chistinės partijos atstovas išrink
tas parlamento pirmininku.

Vokietija
— Kolnas, Bonna ir Aachenas 

perleisti belgų okupacinei kariuo
menei.

— Dachau pradėtas teismo pro
cesas prieš karo nusikaltėlius, ku
rie vad. Ardėnų ofenzyvos metu 
1944 m. rugsėjo 15 d. šaudė ne
kaltus civilinius gyventojus ir ka
ro belaisvius.

— Buvę feldmaršalai Gerd von 
Rundstedt, Kleist ir G. Blumeų- 
tritt atgabenti iš Anglijos į Nūm- 
bergą.

— 200 rusų belaisvių, kovojusių 
prieš savo kraštą vokiečių eilėse, 
remiantis Jaltos susitarimu, iš 
Platlingo bejaisvių stovyklos per
duoti Sov. Sąjungai. 800 belaisvių 
iš stovyklos atleisti ir pervesti į 
tremtinių stovyklas, kadangi jie 
pagal tą patį susitarimą negalėjo 
būti transportuoti. Dar kiti 800 be
laisvių pergabenti į kitą stovyklą 
ir ten bus iš naujo patikrinti.

— Tarp JAV ir Vokietijos nuo 
gegužės 18 d. įvestas nuolatinis 
transportinių lėktuvų susisiekimas.

— Amerikiečių karinė valdžia 
praneša, kad iš vienos zonos į 
kitą važiuoti be leidimo ir vežtis 
laiškus yra griežtai draudžiama. 
Karinės valdžios kilmės turtas ga
li būti vežamas, jei turimas pa
žymėjimas apie jo įsigijimą.

— Kontrolės komisija Berlyne 
išleido įsakymą, pagal kurį kon
fiskuojama nacistinė, karinė ir kt. 
literatūra.

— Gen. MacNamey įsakė siųsti 
jam dieninius pranešimus apie in
cidentus tarp DP ir vokiečių.

Lenkija
— Krokuvos universitetas dėl 

studentų sukeltų neramumų užda
rytas. Keli šimtai studentų suim
ti. Lenkų tautinės šventės proga 
studentai buvo surengę demon
stracijas ir pasipriešinę policijai.

— JAV Lenkijai numatytas kre
ditas kol kas sulaikytas, nes Len
kija neištesėjo pažadų dėl arti
miausiu laiku laisvų rinkimų pra- 
vedimo, žodžio bei spaudos lais
vės suteikimo.

— Suimti 27 lenkų nacionalisti
nės NSZ organizacijos nariai, ku
rių 20 atiduoti kariuosmenės teis
mui.

** Kanada
— Penki asmens, kaltinami iš

davę karines paslaptis vienai sve
timai valstybei, Kanados aukš-1 
čiausiam teisme pareiškė, kad jie 
nėra „kalti".

Ispanija
— Madrido miesto centre spro

go bomba. Kaip spėjama, bombą 
padėjo vienas jaunuolis, areštuo
jant nusišovęs.

— Ispanijos delsimas išduoti 
Belgijai buv. reksistų partijos va
dą Leoną Degrelle belgų vyriau
sybę privertė tuo reikalu kreip
tis į JTO Ispanijos reikalams pa- 
komisiją, kuri šiuo metu tiria 
Franko Ispanijos klausimą.

— Sąjungininkai pareikalavo iš
duoti 2000 nacių, šiuo metu gyve
nančių Ispanijoj.

Persija
— Laikinosios Azerbeidžano vy

riausybės delegacija, Teherane ve
dusi derybas su Persijos vyriausy
be, nepasiekusi susitarimo, grįžo 
atgal į Tebris. Delegacija reikala
vo Azerbeidžanui pilnos autonomi
jos, vidaus reikaluose pilnos 
tvarkymosi laisvės; kariuomenė ir 
kt. karinės pajėgos turinčios pri
klausyti tik autonominei vyriausy
bei. Visus šiuos reikalavimus Sul- 
taneh atmetė.

— Saugumo Tarybai Persijos 
ministeris pirmininkas pranešė, 
kad iki gegužės 20 d. jis negalįs 
suteikti žinių apie padėtį Persi
joj; tai jis galėsiąs padaryti vė
liau.

Paieškojimai
2270. Kapočius Povilas, Etten- 

haimmūnster, Kr. Lahr, Baltisches 
Lager, ieško Kapočiaus Alfonso, 
Kapočiaus Ambrazo ir pažįstamų.

2271. Kvecinskis Vladas, Etten- 
haimmūnster, Kr. Lahr, Baltisches 
Lager, ieško žmonos Elenos, bro
lio Petro, giminių ir pažįstamų.

2272. Rimšaitė Jadvyga, Kassel- 
Oberzwę)iren, Mattenberg, ieško 
Svilienės Elžbietos su šeima, Ma- 
karskaitės Danutės, Irenos ir Petro 
Vėbrų, Sofijos ir Antano Rukšų, 
Svilo Juozo ir Zubovaitės-Demen- 
jevienės Marilės.

2273. Dipl. inž. Rimša Zigmas, ' 
Kassel-Oberzwehren, Mattenberg, 
ieško Paškanio Antano su šeima, 
agr. Jacevičiaus Kazio su šeima, 
dipl. inž. Mikalausko Jono, dipl. 
inž. Zabialskio Jurgio, dipl. inž. 
Žuko su šeima.

2274. Lemkis Martynas, Čamp 
Oxford, Dragahn, Kreis Dannen- 
berg, ieško žmonos Lemkienės 
Jadvygos ir dukters Lemkytės 
Lydijos, gyv. Witzmitze.

2275. Vismantas Juozas, Mūn- 
chen, Lamontstr. 21, ieško žmonos 
Vismantienės Agotos, vaikučių 
Juozo, Albino ir Anytos, Grigulai- 
tienės Zuzanos ir giminių bei pa
žįstamų.

2276. Masalcaitė Marija, Augs- 
burg-Hochfeld, Litauisches Lager, 
ieško Petrusevičiūtės Janinos.

2277. Butrimienė Petronėlė, (14) 
Nurtingen, Eugenstr. 24, teirau
jasi apie sūnų Butrimą Vytautą, 
buv. batalione Drezdene, 1944 m. 
lapkričio mėn. išvykusį į Varšuvą.' 
Žinantieji prašomi pranešti nuro
dytu adresu.
» 2278. Prašomas atsiliepti Karkle

lis Silvesfras, gyvenęs St. Polten 
apskr.; turintieji apie jį žinių pra
šomi pranešti šiuo adresu: J. G., 
Augsburg - Hochfeld, Litauisches 
Lager, „Žiburių" administracija.

2279. Navickas Feliksas, Ansbach, 
Reuterstr. 9. ieško tėvu Mykolo 
ir Domicėlės Navickų, Cepliausko 
Antano ir giminių bei pažįstamų.

2280. Skirius Antanas, 2721 Lo
gan Str., Oakland, 1, Cal., USA, 
ieško savo brolio Skyriaus Jono, 
gim. 1902 m. Batakių valse., 
Akstinų km., Tauragės apskr. 
Žinantieji apie jį prašomi pranešti 
„Žiburių" administratoriui.

2281. šalčiūnienė Marija, Mūn- 
ster-Muna b. Dieburg, lietuvių 
stovykla, ieško savo sūnaus Šal- 
čiūno Vytauto ir prašo atsiliepti 
p. Vasiliauską Viktorą, žinantį 
apie jos sūnų.

2282. Grudzinskienė Salomėja, 
Mūnster-Muna b. Dieburg, lietu
vių stovykla, ieško savo dukters 
Grudzinskaitės Albinos.

^283. Baškauskienė Albina, Mūn
ster-Muna b. Dieburg, lietuvių 
stovykla, ieško brolio Kubiliaus 
iš Marijampolės.

2284. Panavas Anupras, Wurz
burg 7, Litauisches Lager, ieško 
giminių ir pažįstamų.

2285. Cenkus Jonas, Wurzburg 
7, Litauisches Lager, ieško Gel- 
žinienės Onos ir vaikų.

2286. Liškus Juozas, iš Plungės, 
ieško Liškaitės Juzefos ir Liškaus 
Prano.

2287. Brazaitis Vladas, iš Teibe- 
rių km., Vilkaviškio valse., gyv. 
Meserkaseme, ieško giminių ir 
pažįstamų.

2288. Briedis Jurgis, Ganghofer- 
Siedlung, Litauisches Lager, ieško 
brolių Alfonso ir Jono, Briedienės- 
Strazdaitės ir jos sūnaus Vidmanto.

2289. Kasparavičius Feliksas, 
Greven, Barkenstr. 29, Kreis Mun
ster i. Westf., prašo atsiliepti stud, 
med. Krinčelį, Capaitį, Siukrasto- 
vą, Lapą, Gruzdį, karui baigian
tis buv. prie Iselonos. Ieško buvęs 
jų puskarininkis Krumbeck.

-Paieškojimai iš Rebdorfo stovyklos 
(Rebdorf b. Eichstūtt, Bay.)

2290. Jermalauskas Stasys ieško 
giminių ir pažįstamų.

2291. Narkūtė Eugenija ieško 
tėvų Vlado ir Rozalijos Narkų ir 
brolio Narkaus Povilo.

2292. " Puišytė Jadvyga ieško 
brolių Mečiaus ir Marijono Pui
šių.

2293. Ašutaitis Stasys ieško tė
vų ir pažįstamų.

2294. Urbonas Povilas ieško bro
lių Jono, Juozo ir Petro ir sesers 
Elzės.

z 2295. Tumosa Jonas ieško gimi
nių ir pažįstamų.

2296. Geštautas Steponas ieško 
tėvo Petro ir motinos Ievos.

2297. Mykolaitytė Eugenija ieško 
giminių ir pažįstamų.

2298. Mikulis Algirdas ieško 
giminių ir pažį^amų.

2299. Vilčiauskaitė Marija ieško 
brolių Stasio ir Vinco Vilčiauskų.

2300. Brazilijos lietuvis inžinie
rius Sišla Leonas prašo atsiliepti 
ar suteikti žinių apie jo brolį 
Sišlą Praną šiuo adresu: Pažėrai
tei, Lietuvių Komitetas, Rebdorfo 
lietuvių stovykla prie Eichstatt’o, 
arba: Eduardo Pažėra Caieiros 
SPR Ėst Sao Paulo Brasil.

2301. Paškevičius Juozas ieško 
Rusteikos Petro.

Paieškojimai iš Sievershūtteno 
(Lithuanian DP Colony of Sievers
hutten (24) Post Ulzburg/Holstein)

2302. Garalevičienė Juocūtė 
Marcelė ieško Greičiūno Zeniaus, 
Balmontienės Pranės ir Rudaitytės

' Palmyros.
2303. Pipiras Aleksandras ieško 

Jurgėlos Juozo, Balčyčio Antano, 
Užubalio Prano, Smito Adolfo ir 
Kesneraitės Elės.

2304. Slanka Jeronimas ieško 
sesers Sdaukaitės Viktorijos ir 
svainio Alensevičiaus Adolfo.

2305. Vengelienė Ona ieško 
vyro Vengelio Benjamino, brolio 
Antanavičiaus Adolfo, sesers 
Petravičienės Elenos ir prašo at
siliepti gimines.

2306. Šaulienė Elžbieta ieško 
sūnaus Saulio Algirdo, 1945 m. 
kovo mėn. buvusio Kuršę (Kur- 
land'e) Latvijoje.

2307. Juškėnas Gerardas ieško 
Vasiliausko Slavo, 1944 m. vasarą 
buv. Vienoje, ir prašo atsiliepti 
pažįstamus bei bendradarbius iš 
medžio pramonės.

2308. Mockaitis Gustas ieško 
žmonos Mockaitienės Onos su 4 
vaikais, pask. metu buv. 'Berendt 
apsk., Westpr.

2309. Natkevičius Jonas ieško 
Natkevičiaus Stasio.

2310. Rycjertienė Birutė, Schein
feld, UNRRA Team 569, ieško Ry
gerto Antano ar jo šeimos.

2311. Kovsas Steponas, (16) Ha
nau a. Main, Lamboystr. 84, Lit 
Lager, ieško žmonos Kovsienės 
Valės, gim. 1921 m., dukros Mari
jos Lukrecijos, gim. 1939 m., ir sū
naus (vardas nežinomas), gim. 
1944 m.

2312. Kas žino apie Kūdaką Ka
zį, gim. 1925 m. Kaune, iš Lietu
vos išvežtą 1944 m. Reicho daibo 
tarnybai ir, paskutinėmis žiniomis, 
buvusį Ferdinandstein, Kreis Grei
fenhagen, prašomi rašyti motinai 
Kūdakienei Onai, Wiesbaden, li<* 
kolonija, arba aktoriui Vasiliaus
kui Kaziui, Haunstetten b. Augs
burg, Starstr. 6.

2313. Pivorlūnienė-Baranauskaltė 
Aleksandra, Augsburg ; Hochfeld, 
Leyboldstr. 3, ieško brolio Bara
nausko Stasio, paskt. metu buv. 
Katowitz.

2314. Krasauskienė Elena, Augs- 
burg-Hochfeld, 29 blokas, ieško sū
naus Krasausko Liubomiro.

2315. Klrejevaitė Mėta, Unterlen- 
ningen, Litauisches Lager, Kreis 
Nurtingen, ieško tėvų bei pažįs
tamų.
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simas tuo būdų 
jau būtų galu
tinai išspręstas". 
Vengrų premje
ras drįso net iš 
tolo pagrasinti, 
kad „toks Tran- 
silvanijos klau
simo sprendimas 
gali sukelti nau

ją revizionizmą.“
Bet pokonferen- 
cinis Europos ki
virčų * vaizdas 
bus nepilnas, jei
gu nepaminėsiu 
bulgarų reikala
vimo „ištaisyti" 
sienas su Graiki
ja tuo būdu, kad 
Bulgarija (o per 
ją Sovietų Są
junga) gautų išė
jimą į Egėjo jū
rą; tatai veik ly
gu reikalavimui, 
kad sąjunginin
kai pripažintų 
Bulgarijai tas 
sritis, kurias ji, 
kovodama vo
kiečių pusėje, 
buvo atėmusi iš

J. Butėnas

PEREINAMASIS 
BALANSAS

Keturi užsienių reikalų ministe
rial nerado kitos išeities iš konfe
rencijos mirties taško, kaip išsi
skirstyti ligi birželio 15 dienos — su 
tokiomis pat viltimis ir tada nesu
sitarti, kaip ligi šiol.

Tiesiai kalbant, konferenciją iš
vaikė visuotinio nepasitikėjimo 
šmėkla. Anglosaksai atsisakė ati
duoti jugoslavams Triestą, bijoda
mi, kad tatai pakeistų jėgų santykį 
Viduržemio jūroje. Bevinas nesu
tiko išleisti iš britų globos Cirenai- 
kos, norėdamas išlaikyti D. Brita
nijos rankose Tobruko bazę. Ge
gužės 15 d. Molotovas pasiūlė bri
tams ir amerikiečiams atitraukti 
karines pajėgas iš Italijos. — Ge
rai, atsakė Bevinas, bet mes tai 
padarysim tik tada, kai raudonoji 
armija pasitrauks iš Rumunijos ir 
Bulgarijos. — Negalim, paaiškino 
jam Molotovas: tiedu kraštai rei
kalingi sovietų okupacinės kariuo
menės tiekimui Austrijoje. — Tai 
visi atitraukim kariuomenes iš Au- 
strijos, įsikišo Byrnes.- — To klau
simo nėra konferencijos dieno
tvarkėje, pasiteisino Molotovas. Bet 
jis pats konferencijos pradžioje 
griežčiausiai pasipriešino, kai JAV 
užs. reik, ministeris norėjo Austri
jos klausimą įrašyti į dienotvarkę .

Sovietams kelig į Austriją pa
kaktų ir be Rumunijos, bet jie bijo 
rumunų nepriklausomumo pastangų, 
o britai su amerikiečiais nesitrau
kia iš Italijos, bijodami jugoslavų 
pokšto Trieste. Jų būkštavimai ne 
iš piršto išlaužti: gegužės 16 d. Ju
goslavijos parlamento vicepirmi
ninkas Moša Pijade United Press 
korespondentui atvirai pasakė, kad 
jugoslavų parlamentas artimiausio- 
)oj sesijoj svarstysiąs „tiesioginės 
akcijos dėl Triesto“ galimumą.

Neišsprendė pagrindinių pro
blemų — Triesto Italijos koloniių, 
reparacijų, keturi užs. reikalų mi
nisterial betgi susitarė grąžinti Ru
munijai Transilvaniją ir atmesti au
strų pretenzijas į Pietų Tiroli. Bet 
iF tie susitarimai menka paguoda. 
Antai, Austrijos kancleris Dr. Fiegl, 
akompanuodamas P. Tirolio austrų 
protesto streikams, pareiškė, jog 
„austrai vis tiek tikisi atgausią Pie
tų Tirolį“, o vengrų užsienių rei
kalų ministeris Gyongydsi pabrėžė, 
log „keturių konferencijos nutari
mas dėl Transilvamjos nereiškia, 
kad rumunų vengrų sienos klau-

Graikijos, bėjusios kraują išvien 
su sąjungininkais! Netenka ste
bėtis, kad tokius „pasiūlymus" 
graikai ne tik pasipiktinę atmeta, 
bet savo ruožtu reikalauja priskirti 
jiems iš Bulgarijos Šiaurės Epirą.

Tarp kitko galima paminėti ir 
tai, kad dvi broliškos slavų tautos 
— čekoslovakai su lenkais — jau 
ligi muštynių susiniovė dėl ang
limi ir miškais turtingo žemės ga
balo 2. Silezijoj — dėl Klodzko 
(Glazo), Bistricos, Walbrzycho ir 
Glupčicos (Leobschūtz) apskričių. 
Abiejų šalių ministerial mitinginėse 
kalbose ne tik įrodinėja savo pre
tenzijų teisumą, bet taip pat skel
bia, kad juos palaiko jų sovietinis 
kaimynas.

Nujausdami pateksią į neišklam- 
pojamą painiavą, keturi ministerial 
visiškai nepradėjo svarstyti Vokie
tijos klausimo. Bet ši sudėtinga 
problema tamsiu šešėliu dengia 
visą Europos politiką.

Tam kartui nustūmę europines 
problemas, anglosaksų ministerial, 
grįžę namo, randa, kad sueina ter
minai kitiems, ne mažiau kebliems 
vidaus ir užsienio klausimams.

Gegužės 20 d. Irano vyriausybė 
turi pranešti Saugumo Tarybai, ar 
raudonoji armija pasitraukė iš 
Azerbeidžano, ar ne. Gegužės 16 d. 
Irano atstovas brie ST, Hussein 
Ala, per amerikiečių radiją nude- 
javo, kad sovietų karių Irane vis 
dar esama. Gal gegužės 20 d. Irano 
vyriausybė ir galės konstatuoti, 
kad viskas tvarkoj, bet jau dabar 
aišku, kad „autonominė“ Azerbei- 
džano respublika turi 24.000 savo 
kariuomenės, kuri, anot Associa
ted Press korespondento, šauliai 
atrodanti naujintelaitėse sovietų 
uniformose. Svarbiausia, kad ji 
neklauso centro vyriausybės, o to
ji, nutrūkus deryboms su Azer
beidžano delegacija, jau siunčianti 
savo kariuomenę tų autonomistų 
tramdyti. Tokiu būdu Saugumo 
Taryba gali atsidurti prieš Irano 
pilietinio karo faktą, kuris, turint 
galvoj Ispanijos 1936 — 1939 m. 
patyrimą, vertas susirūpinimo.

Ne mažesnis galvosūkis ir na
minės problemos. Ne juokai, kad 
gegužės 25 d. 1.000.000 JAV ang
liakasių ketina baigti dviejų savai
čių paliaubas ir iš naujo pradėti 
streiką, kuris, prieš tai užtrukęs 40 
dienų, jau privertė Fordą uždaryti 
savo fabrikus ir ištisus Amerikos 
miestus paliko be elektros. O ge
gužės 19 d. turėjęs prasidėti 250.000 
geležinkelininkų streikas grasina 
tobulai užbaigti Amerikos ūkio ka-

Lietuvių skyrius Baltijos tautų parodoj Schongau. — Dail. E. Krasausko „Vytautas Didysis". — Lietuvių 
grafika — bendras vaizdas. — Dail L. Vilimo triptikas. — Lietuvos istor ja pašto ženklais. V. Rasiūno nuotf.

APLANKYKIME BALTIJOS TAUTU FESTIVALI SCHONGAU!
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