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Tremtiniu 
įkurdinimo klausimu

Šiuo metu lietuviams tremtini
ams labai rūpi jų ateitis. Nors 
dienos slenka vidutiniškai, bet ry
tojus labai neaiškus ir kiekvieną 
lietuvi slėgte slegia.

Kol negalima grįžti laisvon Lie
tuvon, visiems rūpi jsikurdinimo 
reikalai. Reikia aiškiai pabrėžti, 
kad bent artimiausioje ateityje 
nenumatoma kiek skaitlingesnio 
vežimo ir įkurdinimo. Visos kalbos 
apie vykimą užjūriu tuo tarpu 
negali būti realizuotos. Reikalas 
gali labiau paaiškėti tik pozš. m. 
rugsėjo mėu. 1 d., kuomet rinksis 
JTO plenumas ir spręs tremtinių 
— DP — likimą. Dabar nė trans
porto šiam reikalui nėra nė 
aiškumo, į kur tremtiniai galėtų 
vykti ir galėtų būti žmoniškai 
priimtį bei įkurdinti. Jei kas ir 
išvyksta, tai išimties keliu ir labai 
mažais kiekiais. Vykimas visos 
tremtinių masės bent šiuo metu 
nepaliečia Taigi, platesnis įkur
dinimas tremtinių užjūryje bent 
šiuo metu neaktualus.

Jeigu neaktualus dabar įkurdini
mas, tai labai Jau aktualus pasi
rengimas tinkamai įsikurti. Šis 
pasirengimas- turi neatidėliojant 
eiti dviem keliais: organizacijos 
ir pavienių asmenų pasirengimu.

Įsikūrimą turi organizuoti LTB 
Vyriausiasis Komitetas per trem
tinių profesinių organizacijų vado
vybių sudarytus Įsikūrimo Rūmus, 
Pirmoje eilėje turi būti baigta 
rinkti statistika apie tremtinius, o 
vėliau atlikti kiti įsikūrimo paren 
gimo darbai, kad atėjus momentui 
visi lietuviai tremtiniai būtų pa
ruošti tautinės bendruomenės lai
kinai įkurdinti kultūringam žmogui 
atitinkančiose sąlygose, čia Euro
poje arba netolimuose užjūriuose.

Pavieniai tremtiniai turi nė 
vien<£ valandos veltui neleisdami 
keisti savo profesijas į labiau 
praktiškas ir ypač mokytis amatų. 
Be gero mokėjimo amatų arba be 
praktiškų profesijų įsikurdinimas 
gali būti gana sunkus ir gyvenimas 
vargingas. Be to, labai svarbus 
mokėjimas svetimų kalbų. Svetim
šalių gyvenimas užsieniuose ro
dyte įrodo, kad gerai įsikuria, 
žmoniškai gyvena ir tautiniai 
savajai Tėvynei nežūsta tik gerai 
moką amatų ir svetimųjų kalbų. 
Praktiškos profesijos, gerai išmok 
ti amatai, svetimos kalbos labai ir 
labai pravers ir grįžus į laisvąją 
Lietuvą. Todėl, neleiskime veltui 
laiko, bet praktiškai dirbkime ir 
renkimės ateičiai. Ypač neprivalo 
gaišti mūsų šaunusis jaunimas.

Laikinajam įsikurdinimui besi
rengiant tremtiniai gali dažnai 
gauti įvairių pasiūlymu labai ge
rai įsikurti įvairiuose pasaulio.

kraštuose. Su šitokiais pasiūlymais 
tenka būti labai ir labai atsar
giems. Jau yra ir bus atsitikimų, 
kad lengvo uždarbio ieškotojai, 
siūlys tremtiniams nežemiškas gė
rybes ir vilios iš jų grašius, o 
vėliau mažai ką teduos arba tikron 
pražūtin nugabens. Jau dabar Švei
carijoj pradeda veikti firma, kuri 
tremtinius žada gabenti Pietų Ame
rikon ir čia parūpinti tinkamą 
darbą pagal kiekvieno profesiją 
bei labai geraj apgyvendinti. Pir
mai pradžiai nori gauti iš kiekvieno 
po 5 šveicarų frankus, o vėliau 
dar po 5 šv. frankus. Jeigu susi
darytų 150.000 tremtinių, tai iš 
kiekvieno surinkus bent po 5 šv. 
frankus susidarytų impozantiška 
750.000 šv. fr. suma ir todėl verta 
visokius pažadus daryti. Kaip iš 
tikrųjų su tokia firma sektųsi, da

bar sunku pasakyti, bet jau pra
eities liūdna praktika verčia mus 
būti atsargiais, kad ir 5 šv. fran
kus mokant ir visokius raštus pa
sirašant. Reikia būti atsargiems su 
savanoriais — įkurdintojais bet 
taip pat labai reikia budėti ir pa
saulinių darbo jėgos spekuliantų. 
Šie taip pat siekia netremtinių ge
rovės, bet asmeniško uždarbio. Ge
riausia būtų pavieniai jokių su
tarčių nesudarinėti, pinigų nemo
kėti ir visuomet siųsti šitokius įkur- 
dintojus į artimiausius lietuvių ko
mitetus arba į UNRRA padalinius 
nuodugniai juos ištirti ir reikalin
gas išvadas padaryti apie jų kom
petenciją bej gerus norus.

Kartais gali būti įkurdinimo pa
siūlymai ir lietuvių vardu bei pa
čių lietuvių daromi, bet ir š|uo 
atveju reiktų visa organizuotai ir 

per komitetus su UNRRA vadovy
bės žinia atlikti. Kiekvienu atveju 
turi būti didžiausias atsargumas, 
nes įmokėjus pinigus arba pasi
rašius sutartį jau galima daug ko 
nustoti.

Taigi, suprasdami, kad dar šian
dien mums tremtiniams netenka 
kur keliauti arba įsikurdinti, bet 
gerai žinodami,’kad visą laiką mes 
įvairiose stovyklose negalėsime 
DP dienas leisti, ir ši būklė turės 
keistis arba grįžtant Laisvojon Tė
vynėn arba laikinai žmoniškai įsi-' 
kuriant turime visais mums pri
einamais būdais lengtis šiam įsi
kūrimui, kad galėtume patys išsi
laikyti ir išlikti būsimiems labai 
dideliems darbams mūsų laisvoje 
ir nepriklausomoje Tėvynėje, ku
rią teks iš pagrindų atkurti ir šiam 
darbui bus mažai) tinkamų jėgų.

Argus

Sportinis 
sąjūdis turi gauti orga

nizacines formas
Tremtinių gyvenimas visiems 

mums uždeda tam tikrą savo 
antspaudą ir slegia nežinomybe. 
Nors lietuvis ir kovoja su pasi
taikančiomis negerovėmis, bet ap
linka yra tiek galinga, kad noro 
mis ar nenoromis mes liekame at
žymėti vadinamu ,,Dievo paukš
telių" ants^auda. Kol kas mes dar 
šito nejaučiame, tačiau ilgainiui, 
jei taip teks likti, pajusime skau 
džiai. Mes dar esame pakankamai 
jautrūs bekylantiems mūsų tarpe 
nenormalumams, stengiamės juos 
visomis turimomis priemonėmis iš 
savo tarpo šalinti. Gerai suprato
me, kad geriausia priemonė, kovo
ti su pasitaikančiomis tremtinių 
tarpe negerovėmis, yra stiprus su 
siorganizavimas, todėl jautriai at
siliepta į mestą šūkį: „tinkamai 
susiorganizuoti". Negalima būtų 
pasakyti, kad sportininkai mūsų 
tremtinių gyvenime organizaciniu 
požiūriu būtų nieko nepadarę, 
priešingai jie visur, kur tik atsi
rado didesnis mūsų tremtinių bū 
rys, suorganizavo sporto ratelius 
ir pradėjo sportinius pasirodymus. 
Tačiau tokį susiorganisavimą ne
galima pavadinti tikru susiorgani- 
zavimu. Ikšiolinis mūsų sportiniu 
kų susiorganizavimas, galima būtų 
laikyti spontanišku, o sportininkus 
— visuomenininkus partizaniniais 
šios srities darbuotojais. Ir toks 
spontaninis mūsų sportinio gyve
nimo reiškimasis iki šiol jau tiek 
išsiplėtė, kad jei ir neturėdamas 
tinkamos kordinacinės vadovybės, 
pradėjo reikštis vis platesniu maš
tabu. Žiūrėk čia ar kitur surengia
mos didesnės šventės ar net olim
piados, sportininkai rungtyniauja 
tarpusavį ir su svetimais, žodžiu, 
daro viską, kad sportinis sąjūdis 
būtų gyvas ir įvairus, tačiau šitai 
vyksta be jokio plano be reikia
mo pasiruošimo nuo ko kartais žy 
miai nukenčia ne tik mūsų spor
tinė, bet ir bendrai visos tautos 
garbė. Sportininkai vis laukė, ko
kiu tai nurodymų iš Liet. Tremt. 
B-nės Centro, bet deja iki šiol 
nieko nesulaikė... ir gyveno sau 
toliau, sportuoja, rengia šventes 
ir 1.1. Visa šitai daroma atskirų 
energingesnių sportininkų ir spor
to darbuotojų iniciatyva ir pas
tangomis. Tačiau šitokia padėtis 
toliau tęstįs nebegali, nes mūsų 
sportinis sąjūdis yra toks didelis, 
kad būtina jam turėti kordinacinį 
organą. Manyčia, kad šios inicia
tyvos duoti mūsų sportiniam gy 
venimui tinkamas organizacines 
formas turėtų imtis mūsų sporto 
pareigūnai prie Liet. Tiem. B-vės 
Centro, nes tai būtų natūraliausia. 
Tolimesnis laukimas yra neleisti
nas. Jeigu iki šiol sugebėjo susi
organizuoti mūsų tremtinių ben
druomenės veik visos profesijos, 
tai tikrai būtų gėda sportininkams 
likti nesusiorganizavusiems. Susi-
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organizavimas turėtų prasidėti bendru sportininkų atstovų ir sporto darbuotojų suvažiavimu, kuris turėtų įvykti kartu su kokia didesne sporto švente, kad nerei kėtų sportininkams tik į suvažiavimą vykti. Prieš suvažiavimą tu rėtų būti paruoštė organizacijos statuto projektas, kad suvažiavę sportininkai jau turėtų konkretų projektą, kurį galėtų svarstyti. Gražiai suformuluoti Liet. Tremt. B nės statuto įžangos žodžiai: „tautiniam solidarumui ir darbo meilei ugdyti ... ir tuo būdu naujam gyvenimui nepriklausomoje tėvy nėję ruoštis . . ." ir sportininkus įpareigoja imtis iniciatyvds savus organizacinius reikalus taip sutvarkyti, kad grįžę atgal į savo išvargintą kraštą galėtume belaukiantiems pasakyti: mes irgi par- sivežėm savo dalį išvargintai tėvynei!Svarstant sportinio susiorganiza vimo reikalą ir formas, jau čia galima pasisakyti ir dėl vieno ir dėl kito. Dėl susiorganizavimo reikalo daug kalbėti- netenka, nės anksčiau pavaizduota padėtis pati už iave kalba, kad taip toliau pasilikti negali, nes sportinio organizavimo tobulinimas be centrinės organizacijos yra neįmanomas. Taip išsiplėtus mūsų sportiniam sąjūdžiui yra būtinai reikalinga pravesti sistemingos sporto varžybos pirmenybės lietuvių tarpe, ypač tose sporto šakose, kurios yra labiau išsiplėtusios, jomis yra: krepšinis, tinklinis, stalo tenisas, lengvoji atletika, taip pat verta didesnio dėmesio nei dabar į ją buvo kreipiama. Taip pat futbolo reįkąlai reikalauja didesnio atidumo. Toliau įvairių šakų teisėjų paruošimo reikalas, o gal net speciali sporto instruktorių mokykla. Žodžiu, dąrbo prieš akis stovį labai daug, o reikia tik organizacijos-,kalbant apie antrą klausimą, būtent, kaip susiorganizuoti? Atsakyti nėra lengva, tačiau gyvenimo patyrimas ir mūsų tremtinių geografinis išsidėstymas nekalbėtų už perdidelę centralizaciją, Čia galima paimti ir vokiečių sportinio susiorganizavimo pavyzdį — zoninį. Einant šiuo pavyzdžiu anglų zona turėtų turėti atskirą savo vadovybę, o amerikiečių ir pran-

Oldenburgo lietuvių gimnazijos abiturientai su mokytojais

cūžų zonoms pakaktų ir vienos, nes prancūzų zonoje tik ‘vienam Tfibingene yra sporto klubas, kuris labai lengvai įsijungia į ame rikiečių zonos sportininį gyvenimą. Suprantame, kad gali iškilti klausimas, o kas gi bus tas vyriausias kordinacinis organas? Mano supratimu, tikslingumo sumetimais organizuojant sportinį gyvenimą zonomis, reikėtų bendram susirinkime išrinkti, berft iš trijų asmenų vyriausią vadovybę, o ji kartu su abiejų zonų pirmininkais ar valdybų įgaliotiniais sudarytų nuolatinį vyriausią sportinio gyvenimo tvarkymo organą. Tačiau čia tik diskusijoms medžiaga. Suva
Nakties regėjimas Juli,ė Svabaitė į. DaiktaiDaiktai — mano sielos draugai tikriejiTik jumyse ramybę aš randu,Tik jūs vieni prabylat mano sielaiTarp nebyliųjų žemiškų veidų-----------Aš jus myliu,nes jūs nemokat pykti,Nes jūs neturite širdies, kuri, Norėdama visiems visur patikti Išmoko būti ir klastinga ir žiauri------Kai sunkią valandą prie j'ūsų prisiglaudus (Tyliai paskęsiu drebėjime naktiesJūsų kalba, kaip žodžiai kad geriausio draugoBus man pilni tiesos ir išminties----------  >II.f VeidrodisMatau jame pasaulio skurdžią sielą Ir daug ją dengiančių žmonių veidų;Tamsioj gelmėj, kaip narsūs žvėrys jie vienas kitą puola Ištroškę kraujo valandų------Ir stebuklingam veidrody jų mažos rankos Siaubingai ištiestais grubiais delnais Paliečia žemę, daiktus, gamtąIr viskas griūva, ir viskas virsta palenais.III.Sienų gėlėsJūs vienos primenate mano liūdną šalį, Kurią kaip mirusią kas nakt regiu----------Ir šie sustingę negyvi maži lapeliai, Lyg mėlyni žiedai tarp nokstančių rugių, Mane pabudina iš tyliai kalbančių daiktų šešėlių------ '— Tada aš vėl šviesa artėjančios dienos tikiu----------  ,Skaidrėja mintys, kaip ryto spinduliuos mažytės sienų gėlės >Ir mano tylų kambarį užlieja kvepėjimas laukų---------

žiavimas pats turės nustatyti kokios organizacinės formos yra tinkamiausios šiose sąlygose.Baigiant dar vienas klausimas norėtųsi iškelti, o būtent toks. Kas reikėtų daryti, jei abiejų zonų suvažiavimą nebūtų galima sušaukti? Tada reikėtų nedelsiant organizuotis atskirai zonomis, o vėliau rasti būdą sudaryti bepdrą abiems zonoms vadovybę.Sportinio susiorganizavimo reikalą iškėliau viešai, nes laikau, kad atėjęs' paskutinis momentas duot- mūsų tremtinių sportiniam sąjūdžiui tinkamas organizacines formas, kad tuo užtikrinti reikiamą tolimesnio sportinio sąjūdžio pažangą. Būčiau patenkintas, kad ir kiti snorto bičiuliai šiuo reikalu pasisakytų ir tada jau būtų galima drąsiau imtis, kam nors reikalingos iniciatyvos, jeigu ji ne- naMrodvtu iš ten iš kur ji jau seniai turėjo pasireikšti.
Scena iš A. Škėmos „Vieną vakarą“

J. S.

Meslyneliai prie viešo kelioBavarijoj ir Svabuose matom: po gyvenamosios trobos laųgais, kurie išeina į vieškelį, padarytas mėšlynėlis — visokiems nešvarumams. Lietuvoj buvom kitaip pripratę: po gyvenamosios trobos langais gėlių darželis, o mėšlynė- liai užkampioj vietelėj.Nuostabiai, kaip'greitai kai kas iš mūsų susigyveno su švabiška ar bavariška tvarka. Kai kuriems tremtiniams, ne eiliniams, nenusimanantiems gal tais reikalais, bet kai kuriems laikraštininkams, net redaktpriams, visuomenės opinijos formuotojams ar jų artimiesiems plunksnos bičiuliams — patinka vietoj darželio organizuoti mėšlynėlių prie viešo kelio ir svetimiems demonstruoti: va, kokie daiktai... tai jie apibudina mano tautiečius, tuos Dievo paukštelius...Štai Amerikos vienam'laikrašty (gegužės 24 d) bendradarbis iš Europos informuoja amerikiečius apie tremtinių gyvenimą stovykloje: kultūrinės pastangos neturinčios tremtinių tarpe pasisekimo, nes niekas rfenorįs dirbti, tiek vyrai, tiek moterys tenkinasi spekuliacija, tarpusavio rietenomis ir apkalbomis... Si informacija dar neprilygsta tom, kurios buvo kai kuriuose nelietuviškuose laikraščiuose. Čia dar neparašyta, kad tremtiniai esą vagys ir plėšikai. Bet medžiagos vis tiek užtenka, kad amerikietis lietuvis pasidarytų išvadą: matai koki jie, jie tinginiai, dirbti nenori, šmu- gelninkai, pletkininkai, o mus, mat, vis ragino jiems aukas dėti, gailėtis, afidevitus organizuoti, į meriką parsigabenti... jeigu jie tokie, tegul jie bus kuo toliau nuo Amerikos ... tokie čia netinka ...Tame pat laikraščio Nr. kitas bendradarbis iš Eiiropos į nešvarumų duobę meta grupes, žmones, visuomeninius organus. Konkrečiau: labai reklamiškai informuoja Amerikos lietuvius apie dokumentus, kuriais diskvalifikuojamos kai kurios grupės. Velkami aikštėn užkulisiai organai, apie kuriuos mes čia tremtyje stengiamės kuo mažiausiai dėl žinomų sumetimų kalbėti. Leidžiamos insinuacijos apie žmones, kurie Lietuvoje ir trėmime turėjo ir turi tam tikrą visūomeninę pagarbą. Informatoriaus noras su- diskredituoti minimą organą, su- valkioti asmenį... Panašių pereitais metais informatorium pasistengė būti kitas laikraštis, kuris paskelbė, kad vyr. lietuvių organas tik dabar pasisakęs už „demokratinę Lietuvą“...Nekalbam, ar tos informacijos teisingos ar ne. Bet ar tikslin- g a lietuviškomis akimis žiūrint jas leisti į pasaulį, išnešti į viešąjį kelią? Suprantamas yra laikraščio noras kokiomis nors sensacijomis, nors ir sufrizuotomis, dilginti smalsumą. Suprantamas dar gali būti ir tenykščių redaktorių nesusiorientavimas, kas teisinga, kas ne, kas tikslinga skelbti, kas žalinga. Galėtum dar suprasti, kad nesusiorientuoja, kas galima skelbti, pradedantysis ko- | respondentas. Bet kada tokias in

formacijas skelbia oficiozo redaktorius ir jo artimasis plunksnos kolega, senas žurnalistas, kada buvę visuomenės opinijos formuotojai parodo užsimojimo savo vidaus tikrąsias ar tariamąsias ne geroves, tarpusavio nesusipratimus ar net prasimanymus išnešti iš savo kiemo ir pagarsinti kitame kontinente, kada Amerikos lietuvių spaudą nori paversti Europos lietuvių nešvarumo duobėmis ... — sunkiai suprantama, ar tai daroma iš neišmanymo, ar iš užsimojimų, asmeninių, neturinčių nieko bendra su Lietuvos ir tremtinių interesais ...Tegul tai paliks neatsakyta. Tegul jau bus kas padaryta, padaryta. Bet ateičiai reiktų kreiptis į sąžinę laikraštininkų rašinėjančių Amerikos trenkimų spaudai: „Kolegos, neverskime žurnalisto profesijos moraliniu banditizmu, kuriame žmogus ar kolektyvas prievarta apnuoginamas prieš minią be jokio visuomeninio reikalo, su aiškia žala Lietuvos ir tremtinių reikalams.— Neduokime savo plunksnos tos ar kitos grupės užsimojimui kovą dėl savo partinių interesų perkelti į užjūrio spaudą.— Nenuodinkime lietuvio amerikiečio pažiūrų apie tremtinius, jų organizacijas ir neatimkime jam tos iliuzijos, kuri jį gaivina tauriam rūpesčiui savo tėvyne ir tolimaisiais nelaimės ištiktais tautiečiais. '— Nelengvinkime darbo mūsų nedraugams mus atskleisti ir po viena juodinti, likviduoti. Užtenkamai. jie turi apmokamų žmųnių, kurie mus purvina, drab-, sto. naikina ir klastingati mus* gundo, kad mes savo liežuviais, savo plunksnomis vieni kitus laidotume mėšlynėliuose..
Paul Valėry’)

ŽingsniaiKūdikiai mano tylumo, tavi^j Žingsniai, — ateina šventi ir lėti. Jais tu prie nemigo mano artėji, Jie nebyliai ir kaip ledas šalti.Žingsniai tavi, o šešėli tyrasis, Bailūs, su eisena tokia švelnia! Kokios tik dieviškos dovanos rasis. Kojom nuogom jos ateis pas mane!Kai savo lūpomis tam, kas neminga, Naktį galvoja ir budi many, Tu pabučiavimą ruoši maistingą Ir jau iš tolo mane ramini.Delski to veiksmo švelnaus atlikimą, —Glūdi jame nebuitis ir buitis, — .Nes mano siela — tai vien tik laidumas, Žingsniai tavieji — tai mano širdis.
Vertė Henr. Radauskas

•) Didysis prancūzų poetas Paul 
Valėry mirė 1945 m. liepos 20 d.
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J. P. Kedys

POKARINIU EKONOMINIU SUN
KUMU PRIEŽASTYS • k

turi tų kraštų gamybos smukime, 
o tuo iš viso pasaulio ekonomi
niame gyvenime.

Dar labai svarbi priežastis, kuri 
apsunkina šiandieninį ekonominį 
mūsų būvį ir yra karo sunaikini
mo pasekmė, tai transportas. Ke
liai ir transporto priemonės per 
šešis karo metus, gal būt, patyrė 
didžiausius nuostolius, kaip kitos 
gyvenimo sritys. Europoj geležin
keliai, plentai, autostrados, tiltai 
ir šiais keliais naudojamos prie
monės iki šiai dienai dar toli gra
žu nėra atstatytos. Europos ir už
jūrio valstybės per karą turėjo 
milžiniškus prekybos laivyno 
nuostolius ir dabar pasaulio tie
kime jaučiamas didžiausias trans
porto šlubavimas. Tas sudaro sun
kumų ne tik po karui išlikusias^ 
sveikas Europos įmones žaliavo* 
mis aprūpinti, bet netgi susidaro 
sunkumų prekėm pervežti. Trans
porto susilpnėjimas labai efekty
viai veikia visą pasaulio ekono
minį gerbūvį.

Iš jau čia minėtų priežaščių, ku
rios trukdo pokarinio ekonominio 
gyvenimo pažangą, visos buvo 
išplaukusios grynai iš fcaro su
naikinimo pasekmių. Tačiau, gal 
būt didžiausias dabartinio ekono
minio gyvenimo stabdis bus po 
šiam karui susidariusi neaiški Eu
ropos politinė padėtis. Ne paslap
tis, kad jau antri metai kai bai
gėsi karas Europoj, o dar ir šian
dien pasaulis gyvena ne taikos 
metą, o tik, taip vadinamųjų 
ginklo paliaubų laikotarpį.

Jau keletą kartu, tai trijų, tai 
keturių didžiųjų užsienių reika
lų ministerial susivažįuoja. į Lon
doną, Maskvą ir Paryžių, bet vis 
susipainioja klaidžiuose Edropos 
politikos labirintuose, o laikas vis 
bėga nešdama^ ne geresnį, bet 
sunkesnį rytojų. Milijonai Euro
pos žmonių laukia tų sprendimų, 
nes juk nuo tų sprendimų priklau
sys, ne tik paskirų žmonių, bet 
atskirų tautų likimas. Taigi, im
kime konkrečiai nagrinėti kokią 
įtaką turi tokia ilga, ginklų pa
liaubų fazė į ekonominį žmonių 
ir tautų gyvenimą.

Visų pirma, kol yra tik ginklų 
paliaubų padėtis, tol nėra jokio 
Europos politinio žemėlapio. Vadi
nasi, be taikos konferencijos ne
gali būti nustatomos bent oficia
liai, atskirų valstybių sienos ar 
išsprendžiamos ginčytinų teritori
jų problemos. Kartu su šiuo klau
simu turi būti ■įgyvendinta laike 
karo laimėjusiųjų duoti pažadai 
toms tautoms, kurioms buvo paža
dėta laisvė ir nepriklausomybė.

Nežiūrint, kad jau praėjo virš 
metai laiko, bet šioj srity pada
ryta labai maža pažanga. Gi čia 
suminėtų problemų sprendimu su
interesuotas visos karą pralaimė
jusios ir daug buvusių neutralių 
valstybių. Dėl aiškaus sienų ne- 
nustatymo rytų Europoj vyksta 
didelis, net atskirų tautų dalių 
perkeldinimas. Plotai, kuriuose 
vyksta žmonių iškeldinimas yra 
ūkiškai apmirę, o tautos, kurių li
kimas nėra aiškiai išspręstas visą 
laiką yra tam tikrame „aliarmo“ 
stovyje, kas suma sumarum ir 
vėl prisideda prie jau karo su
griauto ekonominio gyvenimo dar 
didesnio sukrėtimo.

Politinės padėties neaiškumos 
įneša ir daugiau faktorių ap
sunkinančių mūsų kiekvieno kovą 
už duonos kąsnį.

Dėl politinių Europos problemų 
neišsprendimo beveik du trečda
liai kontinento turi būti okupaci
jos stovy. Okupacijai reikalingos 
milžiniškos armijos. Okupacinės

Per šešis karo metus viso pa
saulio dautos su nekantrumu lau
kė taikos ir nė vien kare dalyva
vusios tautos, kurios tiesioginiai 
turėjo iškęsti visas karo kančias, 
bet ir likusios, neutralios, nes jas 
spaudė karo sukeltas ekonominis 
slogutis. Jau antri metai kai Eu
ropoj baigėsi karas. Su karo pabai
ga žmonija tikėjosi tuoj pat susi
laukti ekonominio gerbūvio pakili
mo bent iki prieškarinio lygio. Ta
čiau visi optimistai skaudžiai apsi
riko. Tikrovė parodė, kad pokari
nio gyvenimo atkutimas eina gana 
lėtai, o kaip pavyzdžiui, maitinimo 
srity dabartinė padėtis yra net sun
kesnė- anot, anglų spaudos, kaip 
kad buvo tuo ląiku, kai pasauly 
liepsnojo karas. Kyla klausimas 
kodėl taip yra?

Kodėl Europa išbridusi iš karo 
kančių vėl tuoj pat pateko į bado 
pavojų? Kodėl praėjus virš metams 
laiko, kai baigėsi karas, laisvoje 
rinkoje net paprasčiausio peilio ne 
galima gauti?

Svarstant pokarinio gyvenimo la
bai lėtą atkutimo tempą ir labai 
sunkią .susidariusią maitinimo pa
dėti, .tenka konstatuoti dviejų rū
šių priežastis, kurios prie to viso 
privedė. Pirmąjaį. priežaščių gru
pei, kurios sukėlė šio pokarinio 
laikotarpio ekonominius sunku
mus, priklauso visos tos priežas
tys, kurios yra kilusios iš karo 
metų padarytų sunaikinimų. An
truoju šio ekonominio sunkmečio 
kaltininku tenka laikyti po karo 
paliaubų susidariusią netikrą poli
tinę padėtį; kuri daugybe fakto
rių veikia visą ūkiškąjį gyvenimą.

Kad karo metu padaryti sugrio
vimai turi didžiausios įtakos į 
mūsų ateities ūkiškąjį gyvenimą, 
visai netenka abejoti. Per šį ka- 
Yą Europos visas ekonominis gy
venimas buvo taip sugriautas, kaip 
dar niekadoą istorijoje nėra buvę. 
Nuo Volgos iki Pirenėjų, nuo 
Narviko iki Maltos, jei ne visai 
totaliai, tai mažiausiai 50 % viso 
žemės ūkio ir pramonės įrengimų 
yra sunaikinta.

Du didžiausi Europos energijos 
šaltiniai, kuriais rėmėsi visas eko
nominis gyvenimas, tai Ruhro sri
tis Vokietijoj ir Dono baseinas 
Rusijoj, kur yra didžiausi Europos 
akmens anglies ištekliai Kaip Ruh
ro sritis, taip dar labiau Dono ba
seino anglių kasyklos, ir iš viso 
pramonė sunkiai sunaikinta.

Atsižvelgiant į paminėtus dide
lius žemės ūkio ir pramonės su
naikinimus ir prisimenant, kad dėl 
Įrankių ir gyvulių stokos žemės 
ūkyje ir dėl akmens anglių nepri
tekliaus pramonėje daug ir sveikų 
įmonių, išlikusių nuo karo, yra 
priverstos stovėti be darbo, gali
ma įsivaizduoti, kokią didelę įta
ką turi karo sunaikinimai į atei- 
ties ekonominio gyvenimo pa
žangą.

Gal civiliniam skaitytojui sun
kiau suprantama, tačiau esmėje 
milžinišką reikšmę į ekonominį 
gyvenimą turi valiutos arba pini
gų stovis. Praėjusio karo pasek
mėje, ne tik čia, Vokietijoj, bet 
galima sakyti ir daugelio kare da
lyvavusių valstybių valiuta sus
vyravo ir atsidūrė prie inflijacijos 
slenksčio. Kada pinigai nustoja 
savo vertės,, tada darbo žmonių 
masėse žūva noras dirbti, o su 
tuo krenta produkcija, o produk
cijos kritimas reiškia ekonominio 
gyvenimo sunkumą. Prisimenant 
kaip smarkiai yra pinigai kritę 
Vokietijoj, Prancūzijoj, Italijoj, 
Belgijoj visose po rusais esančio
se rytų Europos valstybėse ir net 
pačioje Rusijoje, galima suprasti, 
kokios, milžiniškos reikšmės tas 

armijos apsunkina, ne tik to kraš
to ekonominį stovį, kuriam jos 
priklauso, bet lygiai apsunkina ir 
okupuoto krašto ekonominį stovį. 
Toliau tos žmonių masės ir dargi 
jaunų ir. sveikų, galėtų būti įjung
tos į gamybinį procesą; tuo tar
pu, kai armijoj priešingai gamyba 
reikalinga jiems rezervuoti.

Kai yra armijos, tai joms rei
kalingi ir ginklai, vadinasi- gink
lų įmonių negalima pervesti į tai
kos meto gamybą. Taigi, čia ir 
priėjom kitą siūlo g^Ią, būtent, 
kad netikra politinė padėtis įpa
reigoja laikyti dideles armijas, o 
armjų laikymas susijęs su ginklų i

, ’ J. G. Miliušis

Naujosios Prancūzijos kūrimasis
3. Mirusioji konstitucija ir 

referendumas
1945 m. spalių mėn. 21 d. išrink

ta IV — sios Prancūzų Respublikos 
Konstituanta ne iš karto priėjo 
prie konstitucijos svarstymo. Suda
riusi laikiną vyriausybę, kuriai iš 
pradžios vadovavo tas pats didy
sis kovotojas gen. Ch. de Gaulle. 
Konstituanta to pačio pagrindinio 
valstybės įstatymo ruošimą pavedė 
41 atstovo komisijai, o pati pir
moj eilėj ėmėsi ekonominių refor
mų ir biudžeto.

Tų ekonominių reformų buvo 
labai Svarbių: franko stabilizavimo 
kasyklų, Prancūzijos misijos ban
ko, keleto kitų didžiųjų bankų, 
sunkiosios, ypač ginklavimosi 
pramonės, draudimo, didžiųjų elek
tros ir garo įmonių nacionalizaci
jos. Jos buvo atliktos su. taip, kaip 
Sovietą Sąjungoj, kur turtas ati
mamas, o buvę savininkai laikomi 
liaudies priešais. Tos struktūrinės 
reformos Prapcūzijoj, ypač MRP 
nusistatymo įtakoj buvo pravestos 
teisingumo dvasioj, buvusiems sa
vininkams atlyginant už nusavina
mą, turtą. Be abejo tos pagrindinės 
reformos pareikalavo daug pa
stangų ir didžiųjų partijų geros 
valios, ries reikėjo suderinti gana

skirtingas komunistų ir liaudies 
respublikonų pažiūras.

Konstitucijos svarstymas atsi
dūrė | paskutines savaites prieš 
Konstituantos įgaliojimų galą ne 
tik dėl šitų ir kitų reforminių 
įstatymų, bet ir dėl vyriausybės 
krizės, kuri įvyko sausio mėn. 
antrojoj pusėj, pasitraukus gen. 
de Gaulle, ir dėl skirtingų pažiūrų 
į pagrindines valstybes problemas. 
Tiesa, sudarydamos naująją vy
riausybę, trys didžiosios partijos 
(komunistai, socialistai ir liaudies | 
respublikonai — MRDJ susitarė dėl 
vyriausybės darbų programos ir 
net ją pasirašė, kaip sutartį, ta
čiau tai pažiūrų skirtumų nepaša
lino, nes Konstituantos leidžiamų 
įstatymų srity partijos pasiliko 
visišką veikimo laisvę.

Todėl, ruošiant įr svarstant IV — 
sios Respublikos konstitucijos pro
jektą, kiekviena partija stengėsi 
pravesti savo pažiūras. Jas su
derinti buvo nelengva. Reikėjo 
daug ilgų ir varginančių posėdžių. 
Vieną kartą pavykdavo rasti kom- 
pjomisą, kitą kartą ne. Šitaip kon-_ 
stitucijos projektą beruošiant, vis 
labiau ėmė ryškėti komunistų ir 
socialistų pažiūrų panašumas ir net 
vienodumas. Nevienas konstituci

gamyba ir transportu; iš karo me
to gamybos į taikos meto gamy
bą ir štai bene čia ir bus svar
biausioji priežastis, dėl ko šian
dien Europoj, laisvoj rinkoj nega
lima gauti nusipirkti paprasčiau
sią peiliuką.

Žinoma, čia tema yra plati ir 
būtų galima dar daugiau fak
torių suminėti, dėl ko šiandien 
žmonija ir, ypač Europa kenčia, 
leturėdama duonos kąsnio ir kitų 
būtiniausių reikmenų, tačiau ir 
jau iš čia suminėtų kelių faktų 
pakanka susidaryti vaizdui, kas 
yra kaltas dėl nūdienio ekonomi
nio sunkumo.

jos svarbus paragrafas buvo priim
tas komisijoj komunistų ir sociali
stų balsų daugiuųpi-Nors tretysis 
vyriausybės koalicijos partneris 
MRP ne kartą įspėjo marksistinę 
daugumą, kad jie nebalsuos už 
konstituciją ir tautą, turės balsuoti 
prieš, tačiau socialistai, ypač ko
munistai nelabai to paisė. To vai
sius buvo tas, kad prieš pat kon
stitucijos svarbiųjų dalių svar
stymą Steigiamojo Susirinkimo 
pilnaty MRP atšaukė savo atstovą 
Fr. de Merrthoną iš konstitucijos 
referento pareigų, Kada šitas pa
statas nepagelbėjo ir konstitucijos 
ginčytinieji straipsniai buvo mark
sistinės daugumos priimti, liaudies 
respublikonai pakvietė prancūzų 
tautą per gegužės 5 d. referendumą 
balsuoti prieš konstituciją. Šitaip 
pasisakė radikalai ir konserva
toriai su liberalais.

MRP siūlė atmesti konstituciją 
svarbiausia dėl šių motyvų. Tame 
pagrindiniame įstatyme nebuvo 
pakankamai pagerbtos šeimos tei
sės ir iš tG plaukianti auklėjimo 
laisvė. Ypač buvo prikišama, kad 
Respublikos prezidentui nepalikta 
jokios valdžios. Pagal marksistinės 
konstitucijos projektą, jis nebūtų 
galėjęs nei skirti ministerio pir
mininko, nei jo atleisti, nei Į^rla- 
mento paleisti, nei įstatymų ne
pasirašyti, nei balsuoti ministerių 
kabinete ar krašto gynimo tary
boj, kurioj jis būtų turėjęs pir
mininkauti. Tas prancūziškas Ka
lininas tebūtų turėjęs tik vieną 
teisę pasirašyti ar nepasirašyti ma
lonės prašymą. Šitas beteisis prezi
dentas būtų buvęs renkamas tik 
vienų rūmų parlamento. Šis be 
respublikos prezidento dar būtų 
rinkęs ministerį pirmininką ir 
aukštuosius teisėjus. To parlamen
to leidžiamus įstatymus nebūtų 
galėję kontroliuoti ar tam tikrų 
pataisų įnešti ne antrieji rūmai — 
Prancūzų Sąjungos Taryba, nes 
šiai tebuvo numatomos tik pata
rimo pareigos. Šitokiu būdu val
džia (įstatymų leidžiamoji, vykdo
moji ir teisiamoji) būtų buvusi 
suplakta ir pavesta vieniems At
stovų Rūmams. Tų rūmų dauguma 
(palanki atveju viena partija) bū
tų tapusi yisos^ Prancūzijos dikta
torė. Grynai parlamentinė santvar
ka galėjo greit virsti diktatūrine. 
Šito išsigando, ne tik liaudies 
respublikonai, radikalai ir dešinieji 
(konservatoriai, liberalai), bet ir 
visi prancūzai demokratai. Jie da
bar prisiminė vieno demokratijos 
tėvo, Montesquieu, nurodymą,-kad 
laisvė tik tam krašte tėra galima, 
kur (statymų leidžiamoji, vykdo
moji ir teisiamoji valdžia yra at
skirtos ir viena kitą šiek tiek kar
tais netiesioginiu būdu kontroliuo
ja arba atsveria. Dauguma pran
cūzų, kurie neseniai buvo paragavę 
Pe'taino ir vokiečių totalistų dik
tatūros skonį, pasiryžo ginti tra
dicinius demokratijos principus ir 
laisvę. Tuo pačiu dar negimusi 
naujosios Prancūzijos konstitucija 
buvo pasmerkta 'mirti.' **

Tačiau taip lengvai mirti jai ne
norėjo leisti, tie, kurie ją gimdė. 
Minėtomis konstitucijos silpnybė
mis, nesitikėdami palenkti Prancū
zijos balsuotojų, socialistai, ypač 
komunistai akcentavo šalutinius 
dalykus, kaip respublikos gynimą, 
prieš reakcijos machinacijas, prieš 
trestus, prieš Vichy, reikalą baigti 
ir duoti Prancūzijai pastovią val
stybės formą ir vyriausybę. Bal
suoti už konstituciją, buvo sakoma, 
reiškia balsuoti už socialines re
formas. Tuo tarpu tos partijos, ku
rios agitavo prieš konstituciją, ją 
rinkėjams labiau aiškino negu jos 
tėvai-marksistai, žinoma daugiau
siai pabrėždami jos silpnybes. Jie 
ragino balsuoti „ne", nes tai reiš
kia, sakė jie, pasisakyti už laisvę,

(Perkelta į 5 psl.)
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’Meilės svaigulys, saldus ir užbu
riantis, kurio taip buvo pasiilgu
sios tos dvi jaunos širdys po ilgos 
kančių ir laukimo užtvaros, dabar 
kaip krikštolo upė tekėjo iš jų šir
dies tyras ir grynas, galingas ir 
stiprus, sunaikindamas visas kliū
tis.

— Ei, — riktelėjo griausmingai, 
be prasmės atsipeikėjęs senis ir 
žengė prie jų. Bet jo būvimas nė 
kiek neišgąsdino jaunųjų. Nepa
leidę rankų juodu atsigrįžo ramūs 
ir laimingais veidais.

— Tu vėl prie jos ... — ištarė 
senis sausai pro dantis. Aš tau jau 
sykį parodžiau kelią iš mano na
mų .. . brinko grubius žodžius 
sausom lūpom, bet jų neradęs, 
tik pamojo savo ranka.

— Tėve — išiarė ramiai vaiki
nas, tiesiai atsistodamas prieš jį 
ir, paleidęs mergaitę, ištiesė jam 
ranką.

— Neprisimink ano mūsų atsis
veikinimo . . . Juk ir aš dabar 
esu malūnininkas, — jis žiūrėjo 
šypsodamasis tiesiai į senio akis, 
drąsiu žvilgsniu, kaip kareivis po 
laimėto sunkaus ir lemtingo mūšio, 
kuris neišdildomai paliko jo veido 
bruožuose tvirtumą ir pasitikėjimą 
savim.

Malūnininkas neištiesė" jam savo 
rankos, bet susitvenkęs kaktoje 
pyktis ėmė slūgti. Vaikino drąsa 
ir tvirtumas iį atvėsino.

— O kas tu per malūnininkas, jei 
neturi malūno, — pasakė dar 
kaupdamas kovai jėgas, kurios 
prieš jo valią vyko ir blėso.

— Tėveli, — puolė prie jo ran
kos mergaitė, spindėdama džiaugs
mu, — tai jis nupirko mūsų ma
lūną, varžytynėse. Jis daug dirbo, 
kentėjo ir kovojo ne dėl manęs, o 
tik norėdamas įrodyti tau, kaip 
labai mane mylėjo. Ta pati tyra ir 
galinga meilė, su kuria mes išsis
kyrėm, grąžino jį vėl mums jau 
amžinai ... Aš žinojau viską, bet 
nesakiau tau tėve, kad galėtum 
pirmas ištiesti jam ranką, kurią 
kada tai žiauriai atstūmei.

Malūnininko veidas išblyško, ko
jos per kelius ėmė linkti ir atrodė, 
kad jis neatlaikys ant savo pečių 
to netikėtumo ir susmuks ant že
mės. Vaikinas pribėgo prie jo, 
paėmė ranką; paskui apkabino se
nį už kaklo, tardamas:

— Juk mudu dabar vėl abudu

Vyt. Tamulaitis '

Atsisveikinimas
(Pabaiga)

Vaikino akys aptemo, lūpas 
kietai surakino kančia. Jis ramiai 
apsisuko ir žengė keletą žingsnių. 
Paskui staiga atsigrįžo ir ištarė:

— Sudiev, šeimininke . . . Bet 
aš eisiu tuo pačiu keliu, kurį pa
sirinkau. Jei Dievas davė man 
širdį, tai ir meilės išplėšti iš jos 
kas kitas negali, no>s ir neturtin
gas esu. O pinigais juk ne viskas 
gyvenime perkama ... — ir jis 
nuėjo tiesiai per slėnio pievą, be 
tako, be kelio su sužeista širdimi, 
kuri virpėjo lyg peiliu pataikyta.*

Daugiau malūnininkas jo nebe
matė. Tik šiandien, jo nelaimės 
dieną štai jis vėl netikėtai pasi
rodė malūno kieme. Gal keršyti 
buvo atėjęs, gal išmėtinėti už aną 
luodviejų lemtingą atsisveikinimą.

Malūnininkas nenorėjo jo susi
tikti. Jis kantriai laukė užsidaręs 
malūne. Bet svečias nesiskubino. 
Jis dairėsi, gėrėjosi medžiais gė
lėmis, stabtelėjo pne malūno 
tvenkinio. Paskui tvirtais žings
niais priėjo prie sodo, atidarė var
telius ir pasuko tiesiai prie bal
tuojančių gėlių žieduose namų 
durų.

Senis pašoko ant kojų.
— Žinau, žinau . . . ištarė pus

balsiu. — Varnas visuomet skren
da ten kur nelaimę jaučia ... O 
tu žmogau labai klysti, manyda
mas, kad jei senas malūnininkas 
bankrutavo, tai viską, net ir sa
vo dukterį atiduos bet kam. Nie
kada, niekada . . . pakartojo pas
kutinius žodžius jau leisdamasis 
girgždančiais laiptais. Jo aptemęs 
veidas ir akių žaibai greitai rodė 
besiartinančią audrą, kuri turėjo 
užgriūti nelauktąjį svečią.

Skubiai perbėgo kiemą, įbėgo į 
sodą ir, neuždaręs vartelių, šoko 
prie verandos. Ir čia, lyg gavęs 
stiprų smūgį į veidą, atšoko at
bulas. Staiga netekęs pusiausvy
ros sugniaužė kumštis, bet neturė- 
io.iėgų žengti į priekį, tik sujudino 
kojas ir skėstelėjo ranka ir taip pa
siliko stovėti, žiūrėdamas į du jau
nus žmones, stipriai, neatplėšiami 
susikabinusius rankomis ir suglau
dusius ilgame pabučiavime lūpas

Žiburiai

malūnininkai. Galėtuva ir pasibu
čiuoti . . . Senis staiga išties^ sa
vo galingas, sunkias rankas, ap
kabino jaunuolio kaklą ir stipriai 
prispaudė prie širdies. Užmerkęs 
akis jis ilgai ir tvirtai laikė jį savo 
glėbyje, neištardamas nė žodžio, 
apimtas staigaus ir perveriančio 
visą kūną laimės jausmo. Jo ausyse 
vėl ėmė gausti nutilusi malūno 
daina, tokia pat graži ir ilgesinga, 
pripildanti ramybe ir taika vėl vi
są slėnį ir širdį. Jam rodėsi, kad 
jis vėl klausosi jos nuo aušros ligi 
saulėleidžiB, sėdėdamas prie sun
kių akmeninių girnų, iš kurių biro, 
tekėjo laimė, kuri vėl vaikščiojo 
slėnio takeliais ir žydėjo parugės 
baltoje raumunėje.

Eduardo Wiiralto
kuriniu reprodukcijoms 

pasirodžius
Prieš du mėnesius iš spaudos 

išėjo estų grafiko Eduardo Wiiral
to 12kos reprodukuotų grafikos kū
rinių albumas. Jį sudaro: viršelis- 
papkė su viena reprodukcija, ke
turių puslapių kreidiniame gelsva
me popieriuje, trimis kalbomis 
(anglų, prancūzų, vokiečių) Aleksio 
Rannito parašytu įvadu, kur supa- 
žindama su autoriumi bei jq kū
ryba ir 11 reprodukcijų, atliktų 
toninėmis klišėmis, atskirais lapais, 
juoda spalva. Originalai sukurti 
1930—1944 metų laikotarpy. Išlei
do Christian Wolff Freiburge. Lei
dinys kruopščiai ir skoningai pa 
rengtas, klišės rūpestingai atliktos 
bei atspaustos ir todėl daro žiūro
vui malonų ir gerą įspūdį. Žinoma, 
šiuo būdu reprodukavus Wiiralto 
kūrinius, suminkštėjo, dalinai atro
favosi (dėka rasterio) skambus 
štrichas ir rafinuotai kruopščiai at
likta faktūra nustojo kiek savo 
skambumo. Bet šių dienų sąlygo
mis vargu ar yra įmanoma kitokiu 
būdu jo kūrinius multiplikuoti.

E. Wiiraltas yra pasaulinio mas
to dailininkas — grafikas, susilau
kęs visur geriausių atsiliepimų.

Platesnė lietuvių visuomenė su 
dailininko E. Wiiralto kūryba pir
mą kartą buvo supažindinta 1937 
metais estų dailės parodoje, su
rengtoje Kaune V. D. Kultūros mu
ziejaus patalpose.

Eduard Wiiralt Kabaretas (raižinys 1031)

. — S. Laucius
Pailsėki, sunau

i Pailsėki, sūnau, nors n e taip, kaip seklyčioj, . * 
Kur pro langą vidun sviro vyšnios šaka.
Aš ir čia palikau langą pravirą tyčia,
Gal iš aukso dienų susapnuosi nors ką.

Pailsėki, sūnau, barake lig švilpuko.
Čia to'kia jau tvarka. Ją nustato kiti.
Laimės ratą atgal blogos rankos pasuko, 
Tartum išmaldos tik mes belikom verti.

Pailsėki, sūnau. Miegant raumenys šįla.
Kažin kur, sako, daug trūksta darbo jėgų.
Baltas beržas pasvirs gal už tūkstančio mylių, 
O be jo mum vieniem bus be galo ilgu . . .

Pailsėki, sūnau, kaip niūniuojant lopšinę.
Tu sunykęs grįžai iš mirties apkasų.
Daug draugų kovose automatai išskynė . . .
Bet užmerki akis: prie tavęs aš esu.

Pailsėki, sūnau. Tu buvai toks švelnutis,
O dabar nuo manęs rūstų veidą slepi.
Ar skaudu, ar graudu, atviram reikia būti. 
Juk žinai, kad ir aš ne tokia jau trapi.

Pailsėki, sūnau, nors ne savo pastogėj.
Laikas šviesą gesint, jau stovykloj ramu.
Pamigdysiu tave, neįvyks nieko blogo.
Apsiprask pagaliau šu klaikiu likimu.

Pailsėki, sūnau. Ateities juk nežinom.
Niekados gal širdis jau ramybės neras.
Pasvajosim rytoj apie savo tėvynę. 
Apie jos vakarų nuostabiąsias žaras...

Nors tais metais Baltijos tautų 
surengtose parodose Kaune, Tali
ne ir Rygoje lietuvių grafikai ati
teko pirmoji vieta (estams skulp
tūra, latviams — tapyba), tačiau 
estų parodoje Wiiraltas su savo 
kūriniais buvo tiek ryški figūra, 
kad iš karto atkreipė į save, ne tik 
visų dailininkų, bet ir eilinių pa
rodos laikytojų dėmesį. Grafikos 
menas lietuvių visuomenės buvo 
mėgiamas. Gal todėl, kad ir lietu
vių grafika kilo iš pačios tautos 
(18—19 amž. liaudies raižiniai), o 
gal ir dėl to, kad grafika šiandien 
yra viena iš pirmųjų į kasdieninį 
gyvenimą įsijungusių plastinio me
no šakų. Wiiraltas šioje parodoje 
pasirodė kaip geras, stiprus piešė
jas, nuostabiai valdąs grafikos prie
mones. Jo kūriniuose jaučiasi ,,Pa
ryžius", tačiau jis neseka kam nors 
iš paskos. Paviršutiniai žvelgiant 
jis turi prancūzišką, švelnų leng
vumą, giliau pažvelgus į plokštu
mų bei detalių faktūrinį traktavi
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mą,' jų išbaigimą, pastebi milžiniš
ką grafiko kantrybę, susikaupimo 
galią, ištvermę ir visą kitą, ką ga
li turėti tik šiaurės žmogus. Žino
ma, tą visą lydi didelis skonis. 
Šioje parodoje V. D. Muziejus 
įsigijo jo 3 kūrinius, kurie vėliau 
buvo eksponuoti užsienio grafikos 
skyriuje

1943 metais žinomas estų poetas 
ir rašytojas, didelis lietuvių bičiu
lis Aleksis Rannit buvo tuose pat 
V. D. Kultūros muz. patalpose (o 
1944 m. Vilniuje) surengęs Wiiral
to kūrinių apžvalginę parodą, ku
rią aplankė dauguma gimnazijų, 
mokyklų ir plati visudmenė. Daug 
paveikslų įsigijo V. D. Kultūros 
muziejus ir pavieniai asmenys. Taip 
pat plačiai spaudoje buvo daug 
gerų atsiliepimų žinomų lietuvių 
kritikų bei dailininkų. Baigiant, 
norėtųsi pridėti, jog Eduardas Wii
raltas yra asmuo, kuriuo estų tau
ta gali tikrai plačiai reprezentuotis 
ir didžiuotis. Vadovas Ratas

4
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M. Budriunas

Lietuviu Meno Kolektyvas
1945—1946

Prieš šimtą su viršum metų, kai 
Lenkijos-Lietuvos valstybė jau bu
vo žlugos, lenkų tautos vardą Va
karų Europoje ir visame pasaulyje 
garsino, lenkams užuojautą ir sim
patiją įžymusis jų muzikas Chopi- 
nas. Kas dar svarbiau — jo muzi
ka, jo iškilimas stiprino pačių len
kų dvasią, kėlė jų viltis atgauti 
laisvę. Lietuviai anais laikais ne
turėjo savo tautinės muzikos kul
tūros, neskaitant liaudinės, negalė
jo nei kitokio tautinio meno paro
dyti Europai, todėl ir praradusios 
politinį vaidmenį lietuvių tautos 
vardas greit buvo užmirštas. — 
Šiandien, kai tos abi tautos vėl 
yra netekusios laisvės ir žymi jų 
dalis gyvena ištrėmime Vakarų 
Europoje, čia jau plačiai skamba 
ir lietuvių muzika. Tiesa, mes čia 
neatnešėme nieko tokio, kas galėtų 
įeiti kaip reikšmingas indėlis į 
Europos muzikos kultūrą arba net 
turėti įtakos jos raidai, mes netgi 
dažnai rodome koncertinėse estra
dose tik gryną liaudies muziką, 
taigi tai, kas čia jau seniai atgy
venta. Dėl kai kurių kliūčių mes 
negalime čia parodyti savo muzi
kos aukščiausių pasireiškimų, bū
tent, simfoninių, kamerinių ir di
džiųjų vokalinių-instrumentalinių 
veikalų. Bet abejo, žymiai kitokią 
nuomonę apie savo kultūros lygį 
sudarytume, jei galėtume reprodu
kuoti Čiurlionio simfčnines poe
mas, Gruodžio ir kitų mūsų kom
pozitorių geruosius simfonius kū
rinius, Kačinsko kamerinės muzi
kos veikalus ir kai kurias mūsų 
kompozitorių kantatas. O vis dėlto 
ir dabartinėmis sąlygomis galime 
kai ką pateikti, kas ne tik atitinka 
dabartinį Vakarų Europos muziki
nės kultūros išsivystymo laipsnį, 
bet net galėtų sukelti susidomėjimą 
muzikiniame pasaulyje savo origi
nalumu ir naujumu. Tai būtų gero 
choro atliekami toltfe kūriniai, 
kaip Kačinsko „Beržas", „Per gi
rias", Jakubėno „Mano pasaulis" 
(lig šiol nerepredukuotas stambiau
sias mūsų pasaulietiškos chorui a 
cappella muzikos veikalas) ir kai 
kurios kitos naujųjų kompozicijų, 
o taip pat kai kurios solo dainos. 
Šitokią muziką puoselėjant būtų i 
tolimesnis mūsų muzikinės kultū
ros vystymasis skatinamas. — Ši
tuo keliu kaip tik ir eina Lietuvių* 
Meno Kolektyvas, šventęs šiomis 
dienomis savo metines. Jis dar 
nėra priėjės savo tolydžio kylančio 
kelio didžiosios aukštumos, bet jo 
per vierterius metus pasiekti re
zultatai yra jau labai dideli ir 
duoda vilčių, kad jis dar labai 
reikšmingai pasitarnaus mūsų tau- 
'tai, jei tik, žinoma, dar ilgėlesnį 
laiką turės sąlygas veikti.

Lietuvių Meno Kolektyvas, prieš 

Scheinfeldo Lietuvių Meno Kolektyvo choras su muz. Br. Budriunu. 
priešaky Vilko nuotr.

vienerius metus įsikūręs Regens- 
burge, o šį pavasarį atsikėlęs į 
Scheinfeldą, turi mišrų chorą, vyrų 
chorą, tautinių šokių grupę ir dra
mos sekciją.'

Abu chorai, o ypač mišrusis, 
verti didelio dėmesio ir jeigu jie 
mūsų plačiojoje bendruomenėje gal 
mažiau populiarūs, negu kuris ki
tas ansamblis, tai tik dėl to, kad 
Lietuvių Meno Kolektyvas nesi- 
reklamuoja ir dar palyginti nedaug 
tėra gastroliavęs. Tų chorų reper
tuaras solidus ir jau turi nemaža 
stambesniųjų ir sunkesniųjų lietu
viškų kompozicijų, kaip antai: 
„Beržas" — J. Kačinsko, ,,Ko žilas 
ožys bliovė" — V. Jakubėno, „Vai 
eičiau" — V. Jakubėno, „Žienįa"
— J. Gruodžio, „Vėjo dukra" — 
St. Simkatfs, „Anoj pusėj ežero"
— J. Žilevičiaus, „Tėvynei" — 
Br. Budriūno, „Žvakė ir plaštakė"
— M. Petrausko ir kitos. Chorų 
balsinė medžiaga nėra rinktinė: 
tarp 60 su viršum daininifikų (vy
rų chore 35) tik nedidelis skai
čius yra su tikrai gerais balsais, 
kiti — vidutiniški. Betgi choro 
kokybė priklauso daugiausia nuo 
jo vadovo.

Lietuvių Meno Kolektyvo cho
rams vadovauja pasižymėjęs chor
vedys Bronius Budriūnas, buvęs 
Lietuvos Filharmonijos choro diri
gentas ir paskutiniu laiku Vil
niaus Operos vyr. chormeisteris. 
Br. Budriūnas yra daugiau išraiš
kiai o tipo, arba tiksliau — emo- 
cionalinio-sensorinio tipo muzikas. 
Todėl jis detališkai išnagrinėja 
muzikos kūrinio jausminį turinį, 
tiek pačioj muzikoj, tiek ir žodi
niame tekste, ir atitinkamai pri
taiko muzikalinės išraiškos prie
mones: jėgos laipsniavimą, akceų 
tus, tempą ir jo modifikavimą ir 
11. Geriausia jam pasireikšti ten, 
kur yra dramatinio elemento. Si- 
toįdo tipo k ompozicijas atkuria 
dirigentas labai ryškiai, turiningai 
ir įspūdingai. Pagal tą palinkimą 
jis ir lyriniuose dalykėliuose, 
kaip antai liaudies dainose, sten
giasi kiek galima daugiau išnau
doti išraiškos priemones: forte — 
piano kontrastą, tempo greitumą, 
dinaminius niuansus ir kita. Betgi 
reikia pasakyti, kad jis tai daro 
visada skoningai ir neišeina iš 
ribų. Tačiau tokios ramaus cha
rakterio dainos, kur nebepritaiko- 
mos stipresnės išraiškos priemo
nės, kur reikalinga labiausiai tik 
nuotaika ir tono šiltumas, išeina 
blankiau, nes čia choras besiremia 
beveik vien sensoriniu veiksniu, 
būtent, gražiu lygiu skambesiu, 
kartu švelniai trazuodamas. — 
Sensorinių veiksnių atžvilgiu cho
rai yra labai kultivuoti: balsai 
išlyginti, sąskambis geras, viso

Scheinfeldo Lietuvių Meno Kolektyvo tautinių šokių grupė Vilko nuotr.

choro skambesys gražus, lygus. 
Dainuojama žymiai dengtais bal
sais. Šituo būdu lengviau apdaili
nami balsai ir pasiekiama lygaus 
gražaus skambėjimo, bet iš kitos 
pusės sumažinama choro jėga. Šie 
chorai todėl turi labai gražų pia 
no, bet jiems, ypač turint galvoj 
jų palinkimą į dramatinę išraiška, 
būtų naudinga dar padidinti jėgą. 
Mišriajam chorui gal nebebūtų la
bai sunku išmokti be žalos ben
dram skambesiui panaudoti dides
nį balsų atidengimą dainuojant 
forte. Siek tiek atviresni balsai 
gal praverstų ir dainuojant mezzo 
forte. Apskritai dar dėl chorų bal
sinės medžiagos: nors ji palyginti 
gera ir chorvedžio labai rūpes
tingai apdorota ir apdailintą, vis 
dėlto, turint galvoj ypatingai ge
rą vadovą, pasiektą aukštą chorų 
meninį lygį bei numatomus jų 
didelius uždavinius, norėtųsi, kad 
ji būtų dar geresnė. Nepaisant 
visų sunkumų reiktų stengtis ją 
pagerinti, pritraukiant naujų gerų 
dainininkų, o taip pat, kiek są
lygos leidžia, lavinant dainininkų 
balsus specialiais pratimais grupė
mis ir iš dalies pavieniui.

Pagerinus balsinę medžiagą ir 
dar papildžius repertuarą vienu 
kitu geru lietuvišku kūriniu, reik 
tų chorams stengtis išeiti į pla
tesnį pasaulį ir surengti viešų 
koncertų didžiuosiuose muzikinio 
gyvenimo centruose.

Lig šiol chorai jau daug kartų 
koncertavo Regensburge ir Schein-

Naujos Prancūzijos 
kūrimasis
(Atkelta iš 3 psl.) 

už demokratiją, prieš gresiančią 
vienos partijos diktatūrą.

Gegužės mėn. 5 d. prancūzų tau
tos dauguma, 53% balsavusiųjų 
marksistų konstitucijos projektą 
atmetė. Tai buvo nemažas morali
nis smūgis konstitucijos tėvams, 
ypač komunistams, nes jie labiau
siai ragino pasisakyti „taip". Todėl 
suprantama, kodėl pralaimėjimo 
kaltę Maskva primetė prancūzų so
cialistams, sakydama, kad jie agi
tavę per minkštai, be ugnies, be 
įsitikinimo. Kai kurie prancūzų 
laikraščiai net rašė, kad dalis so
cialistų būkštavusi dėl savo kū
dikio ir balsavusi „ne". Kad iš 
tikro taip buvo, tai atskleidė pa
sekmes balsavimo į II-ją Konsti- 
tuantą.

4. Antrosios Konstituantos rinki
mai. Referendumas tebuvo pasakęs, 
kad dauguma prancūzų socialistų 

felde, aplankė septynias kitas 
tremtinių kolonijas, dalyvavo tarp
tautiniame tremtinių koncerte Re- 
gėnsburge ir pabaltiečių festiva
lyje Schongau. Visur chorai, tiek 
savųjų, tiek ir kitataučių, buvo la
bai gerai įvertinti. Kartu su cho
rais yra koncertavę kviesti iš ša
lies solistai ir šio paties kolektyvo 
solistai dainininkai V. Pakamienė, 
A. Variakojienė ir A. Jančys.

Lig šiol beveik visuose L. M. 
Kolektyvo koncertuose kartu su 
chorais dalyvaudavo ir Tautinių 
Šokių Grupė. Nors ir neturėdama 
specialisto vadovo, ji yra gražiai 
padirbėjusi ir savo uždavinius 
visai įmanomai atlieka. Paskutiniu 
laiku ėmus vadovauti J. Bichne- 
vičiūtei, pastebima didesnė šios 
grupės pažanga.

Dramos Sekcija, vadovau
jama Z. Kučinsko, dar neseniai 
pradėjo veikti, ir jos visas kelias 
tebėra priešaky.

S. m. birželio 29 d. Lietuvių Me
no Kolektyvas šventė savo meti
nes, surengdamas koncertą, kurio 
programoje dalyvavo abu chorai 
ir tautinių šokių grupė. Prieš kon
certą buvo intensyviai padirbėta 
ir paruošta naujų dalykų. Tiek 
ir šokėjų grupė parodė žymią to
limesnę pažangą.

Lietuvių Meno Kolektyvas žvel
gė į savo per vienerius metus nu
eitą kelią. Matydamas, drąsiai vėl 
nukreips žvilgsnius į priekį, kur 
jo laukia dar didesni Uždaviniai, 
ir pasiryš tesėti. Telydi jį sėkmė 

ir komunistų konstitucijos nenori. 
Birželio 2 d. rinkimai turėjo pa
rodyti, ko Prancūzija jiori, kurtos 
partijos nusistatymui labiausiai pri
taria. Kadangi buvo apie mėnesis 
laiko iki tų rinkimų, tai partijos 
stipria agitacija stengėsi išspausti 
iš rinkėjų pozityvų pritarimą. Tuo 
atžvilgių, ypač pasižymėjo komu
nistai ir dešinieji (jų plakatų ir 
buvo užplūdę visur).

Gana charakteringas dalykas 
rinkiminėj veikloj bu»*o noras at
siriboti nuo pralaimėtojų referen
dumo. Todėl komunistus puolė ne 
tik dešinieji, bet ir socialistai. Tos 
partijos vidaus reikalų ministeris 
Troquer vienoj kalboj iškėlė net 
komunistų partijos I generalinio 
sekretoriaus M. Torez dezertiza- 
vimo bylą (II karo pradžioj kari
ninkas Torez buvo palikęs Pran
cūziją ir per Vokietiją atsidūrė 
Maskvoje). Nuo komunistų tiesio
ginio puolimo susilaikė MRP, nors 
netiesiog jų idėją kritikavo ir aiš
kino savąsias. Tačiau vis dėlto 
rinkiminė kampanija ėjo antikomu
nizmo ženklu. Atrodė, kad komu

nistai gali prakišti. Tačiau šie pas
kutinį momentą prieš rinkimus pa
vartojo gudrų manevrą — per pro
fesinių sąjungų vadovybę, kurioje 
vyrauja komunistai, jie pareikala
vo pakelti algas darbininkams, 
nors šitam reikalavimui anksčiau 
jų ministerial nebuvo palankūs. Ši
tas komunistų žingsnis rodo, kad 
birželio 2 d. rinkimus komunistai 
laikė labai svarbiais.

Taip juos suprato ir Šv. Tėvas. 
Savo tardo dienos proga, palietęs 
Italijos ir Prancūzijos rinkimus, jų 
išvakarėje jis taip kalbėjo: „Kas 
svarbu šitoms dviems lotyniškoms 
seserims nuo seno paskendusioms 
krikščioniškoj civilizacijoj, yra ži
noti, ar jos ir toliau remsis 
krikščionybe, asmens vertės pripa
žinimu ir dvasios vertingumu, ar 
jos savo likimą paves nepaken
čiamai visagalybei materialistinės 
valstybės be dvasinio idealo, be 
religijos.

Popiežiui rūpėjo kultūrinė rinki
mų išdavų pusė, o anglams {r ame. 
rikiečiams — politinė, kiek Pran
cūzijos užsienio politika būtų pas
tovi, kiek priartės vakarietiškai 
politikos krypčiai. Pasitikėdami į- 
vairiais spėjimais, kad liaudies 
respublikonų sąjūdis pralaimėsiąs, 
kai kurie amerikiečių laikraščiai 
Jau iš anksto apgailestavo, kad G. 
Bidault turėsiąs pasitraukti iš už
sienio politikos tokiu momentu, 
kada Paryžiuj rinksis užsienių rei
kalų ministerių konferencija ir ka
da G. Bidault, kaip gerai į reikalus 
įsigilinusio vyro, dalyvavimas esąs 
toks pageidaujamas.

Tačiau, kaip žinome, Liaudies 
Respublikonų Sąjūdis, leuriam pri
klauso G. Bidault, per birželio 2 
dienos rinkimus, ne tik nepralai- 
mėjo, bet tapo pati didžiausia 
Prancūzijos partija. Už jos sąrašus 
balsavusių prancūzų skaičius padi
dėjo daugiau kaip milijonu, arba 
4,32%. Ji pravedė į II Konstituantą 
18 atstovų daugiau, negu turėjo 
I-joj. Savo balsais iškeldami 
Respublikonišką ^Liaudies Sąjūdį 
(MRP) į tikrus vienihtėlius laimė
tojus ir balsų ir atstovų atžvilgiu 
Prancūzijos rinkikai pozityviai 
pasisakė, kam jie labiau pritaria 
konstitucijos problemų ir ekono
minių bei socialinių reformų pai
niavos). Tuoj pat po rinkimų ir 
prancūzų komunistai visame Pary
žiuje išklijavo didžiulius skelbimus 
su šūkiu: „Viktoire" (pergalė) I 
Žiūrint balsuotojų skaičius, tiesa, 
ir komunistų partija gavo 141 tūk
stantį balsų daugiau negu 1945. X. 
21. Tačiau, balsuotojų skaičius 
visoj Prancūzijoj buvo pakilęs

5
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2,7%, tai propordonaliai imant 
komunistų partija pralaimėjo 6 at
stovus.

Nors radikalų ir dešiniųjų (kon
servatorių ir jvairių liberalų) 
rinkiminė agitacija buvo beveik 
toki^ pat aktyvi ir triukšminga,- 
kaip komunistų, tačiau jų laimė
jimas buvo ne daug ką didesnis už 
nulį. O vieno kito atstovo pravę- 
dimas daugiau, reiškia labiau ko
kio nors žymesnio asmens laimė 
jimą, negu balsuotojų pritarimą jų 
ideologijai ar programai. Taigi, 
balsuodami ir į II-ją Konstituantą 
prancūzai dar kartą pasisakė, kad 
jiems su IH-sios Respublikos 
vyraujančiomis srovėmis (laisva
manišku radikalizmu, konservatiz
mu ir ekonominiu liberalizmu) 
nepakeliui.

Birželio mėn. 2 d. balsavimais 
prancūzai dar kartą pareiškė, kad 
jie nori atnaujintos Prancūzijos, 
kurioje būtų pravestos ir įgyven
dintos socialinės-ekonominės re
formos, kurios duotų žmogui, ne 
tik'" politinę laisvę bet apsaugotų 
nuo ekonominės nelaisvės ir įgy
vendintų socialinį teisingumą. Tie
sa, viena gilių socialinių — ekono
minių reformų šalininkė, socialistų 
partija (SFJO) per rinkimus pra
laimėjo gana skaudžiai (neteko 
2,26% balsuotojų ir 17 atstovų), 
tačiau jos pralaimėjimo priežasčių 
reikia ieškoti kitur, negu reformų 
atmetime. Prancūzų socialistų va
das L. Blumas savo drangų ne
pasisekimą pirmiausia mato pran
cūzų blogoj nuotaikoj. Girdi, so
cialistai vadovavo vyriausybei ir 
buvo pasiėmę sunkiausią atsako
mybę, o kitos koalicijos (partijos 
komunistai ir liaudies respubli
konai) tos atsakomybės mažiau 
jautė ir silpniau ją nešė. Taigi, 
dėl to nepatenkintieji prancūzai 
nusigręžę nuo socialistų.

Galimas daiktas, kad šitame L. 
Blumo aiškinime yra tiesos; tiktai 
jis nepaaiškipa, kodėl nepatenkinti 
prancūzai tiek daug balsų pridėjo 
liaudies respublikonams, kurie taip 
pat buvo valdžioj, o prieš rinki
mus buvo stipriai puolami iš kai
rės komunistų ir iš dešinės kon
servatorių (šie pastarieji MRP pra
vardžiavo „raudonaisiais kata
likais"), o komunistai-reakcionie ri
als. Atrodo, kad teisingesnį socia
listų pralaimėjimo aiškinimą duoda 
„Le Figaro”. Tas laikraštis jį įžiūri 
socialistų linijos neaiškume, vidaus 
neapsisprendime, čia glaudžiantis 
prie komunistų, čia vėl nuo jų 
aiškiai atsitraukiant. Juk per 
referendumą socialistai ėjo vienoj 
vagoj su komunistais, o priešrin
kiminėj veikloj, jie jau ėjo prieš 
komunistus. Taigi, tuo momentu, 
kada prancūzų tauta gerai suprato, 
kad reikia galutinai rinktis tarp 
revoliucinės partijos diktatūros ir 
drąsios socialinių reformų poli
tikos, vykdomos vidaus taikoj ir 
laisvėj, socialistų partija nedavė 
tikrų garantijų nei viena nei kita 
kryptimi.

Jei svarbiausia dėl šitos prie
žasties pralaimėjo sotialistai, tai 
dėl priešingos pozicijos laimėjo 
MRP. Šitas sąjūdis, kaip matėm, 
yra aiškiai atsiribojęs nuo ko
munizmo ir marksizmo, nuo jų pri- 
pažintinos diktatūros, bet iš kitos 
pusės jis aiškiai kovoja už žmo
gaus asmfens lei^fę, reikalaudamas 
gilių socialinių reformų. Tačiau 
prancūzų suabejojimas svyruojan
čiu socialistų marksizmu ir palan
kumas liaudies respublikonų tie
siam socialiniam komunizmui ir 
idealizmui praktiškai tuoj žymių 
vaisių negalės duoti. Tiesa, tai at
silieps, kūriant naują IV Respubli
kos konstituciją, bet vyriausybės 
veiklai išvystyti susidarys nemaža 
kliūčių. Nors sudaryti vyriausybei, 
kuriai vadovauti išrinktas užsienių 
reikalų min. G. Bidault (MRP), 
sunkenybės sumažėjo, tačiau nie-

Gabrlelius Žemkalnis

LIETUVIAI GESTAPO 
KALĖJIMUOSE '

(Tęsinys}
Kiti lietuviai Allensteine jautėsi 

labai blogai. Kankino blogos žinios 
apie Lietuvą ir, svarbiausia, badas. 
Maisto atžvilgiu be mūsų trijų tru
puti geriau už kitus jautėsi Jo
nelis. Iš karto jam irgi blogai se
kėsi, net mušti gavo nuo „bež
džionės" už tai, kad skaitė knygą 
vietoj tinklo pynimo. Paskui jis 
pradėjo simuliuoti. Krisdavo ant 
žemės ir gulėdavo kaip apmiręs. 
Pro vilkelį tai pastebėjęs prižiūrė
tojas atrakindavo jo celę, pašauk
davo kalifaktorius ir liepdavo 
Jonelį nurengus paguldyti į lovą. 
Po pietų tada dažnai duodavo jam 
garsųjį „Nachkostą" (valgio prie
dą).

Vargšą Joną D. persekiojo ne
matoma Heltkės ranka. Matyt 
Heltkė buvo padaręs prierašą ant 
Jono bylos, kad jį reikia sodinti 
atskirai vieną. Tai buvo kerštas 
už straipsnelį apie Heltkę reda
guotame pogrindžio laikraštyje. 
Per tardymą Jonas klausiamas kas 
šį straipsnelį parašęs, pasakė, jog 
tai jo darbas; Insterburgo kalė
jime Joną tik į galą pasodino 
atskirai, d Allensteine jį jau kitą 
dieną atskyrė nuo draugų ir pa
tupdė į vienutę. Tačiau ir čia pa
sitvirtino . mūsų posakis: „Išra
dimams nėra galo". Prieš langą 
buvo įstrižai sudėti matiniai stiklai, 
kad kaliniai negalėtų nieko matyti, 
kas darosi lauke. Jobas padarė 
išradimą: jis išėmė viršutinį stiklą 
ir atsargiai jį nuleido ant žemes
niųjų, o pats atsisėdęs ant prie 
sienos pakabintos spintelės galė
davo matyti Allensteiną ir gražias 
jo apylinkes. O tai jau buvo 
didelis dalykas, nes kasdien ma
tant tik keturias sienas ir nieko 
nedirbant, galima išsikraustyti iš 
proto. Tiesa, tuo Jonas rizikavo 
gauti gerą porciją karcerio, bet, 
laimei, jo nępagavo.

Po mūsų cele, antrame aukšte 
sėdėjo S., o šalia jo P. Su jais 
susirišdavom kaldami į sieną 
morzę. Juos tarp savęs besikalbant 
kartą pbgavo „beždžionė" ir smar
kiai primušė. Su kitais saviškiais 
susirišdavom arba morze, arba per 
pasivaikščiojimus. Puodeliu kal
bėtis buvo negalima, nes nesėdė- 
jom vienas greta kit^z o buvom 
išmėtyti po visą kalėjimą. Taigi 
ryšis buvo daug sunkesnis, ne-gu 
Insterburge, bet, kadangi mes 
nekreipėm dėmesio į tai, kad yra 
„verboten", susižinodavome tarp 
savęs labai greitai.

Allensteino kalėjime aš taip pat 
buvau pradėjęs „karjerą" — buvau 
pasidaręs kalifaktoriaus padėjė
ju (I). Mat „beždžionė" mane kelis 
kartus buvo pasiėmęs nešioti „apa
ratus" ir šluoti koridorių. Kartą 
net davė išvalyti ir išplauti mažą 
virtuvėlę palikęs mane ten vieną. 
Aišku, tuoj išieškojau ar nerasiu 
kur nors ką valgomo, bet, deja, 
nebuvo. Nudžioviau tik gabaliuką 
muilo, nes jo mums trūko.

Per tris mūsų buvimo savaites 
šiame kalėjime buvom, rodos; du 
kartus nuvesti į pirtį. Maudymasis 
vyko labai greit, iš -karto paleisda
vo karšto vandens, bet labai ma
žai, taip, kad po vienu dušu esan
tieji try^ kaliniai vos spėdavo 
sušlapti. Po to duodavo komandą 
išsimuilinti ir vėl pakrapindavo iš 
dušo kelis lašus karšto vandens. 
Dar kartais paleisdavo šalto van
dens ir maudymasis būdavos baig
tas. Tada reikdavo greit apsirengti 
ir išeiti užleidžiant vietą naujiems. 
Pirtyje mes matėm kaip atrodo tie 
žmonės kurie jau buvo ilgesnį lai
ką išsėdėję vokiečių kalėjimuose. 
Tai buvo ^vaikščiojantieji skeletai 
arba, kaip vokiečiai patys saky
davo: „Giltinė atostogose". Mes, 
tuo tarpu atrodėm nepalyginamai 
geriau, bet puikiai žinojom, kad 
ir mės netrukus nuo bado pavir
sim tokiais pat vaikščiojančiais 
skeletais, o paskui, jei karas nesi 
baigs, lavonais. Mums buvo aiškus 
mūsų likimas, bet mes negalėjom 
nieko kito daryti, kaip tik stebėti 
taikos ir mūsų mirties lenktynes.

Mūsų trijų „Sackfliker’ių" laimė 
buvo, kaip jau sakiau, lengvas dar
bas, kartais papildomas maistas ir, 
svarbiausia, kad nebuvom išsodinti 
po vieną. Vakarais galėdavom pa
sišnekučiuoti, prisiminti buvusias 
gražias laisvės dienas. Buvom visi 
trys jauni, todėl netrūko mums bei 
optimizmo, nei geros nuotaikos (I). 
Juokdavomės iš prižiūrėtojų, ypač 
iš vieno storo senio su žilais ūsais, 
turėjusio didelį panašumą į Hin- 
denburgą. Jam dėl to ir pravardė 
buvo duota: Hindenburgo dvasia.

Rugpjūčio pradžioje vieną dieną 
po pasivaikščiojimo, prižiūrėtojas 
liepė man ir dar keliems lenkams, 
pasilikti kieme ir išvalyti takus. 
Sis darbas buvo labai malonus, nps 
nesėdėjo ant sprando prižiūrėtojas 
— jis buvo prie naujų vaikščio
jančių kalinių bet visai kitoje pu
sėje, o kalimai, jų tarpe buvo ir 
mūsų draugai lietuviai, praeidavo 
visai pro pat mus ir mes galėjom 
pasikalbėti. Bet to, nešant surink
tas šiūkšles į šiukšlyną, reikėjo 
eiti pro daržą, kuriame augo mor
kos ir svogūnai, kurie kaip magne
tas patraukdavo ranką žemyn ir 
per akimirką grobis atsirasdavo 
dėžėj, kurią nešdavomės su šiukš
lėm. Iš ten viskas pereidavo į ke
purės atplyšusį pamušalą arba į 
kokį atplėštą kelnių lopą ir pan. 
Čia pat suvalgytį buvo neįmano
ma, tad reikėjo stengtis kokiu nors 
būdu saugojantis galimos kratos, 
įsinešti viską į dirbtuvę. Dėkui 
Dievui, tą kartą į mus nekratė, nes 
grįžom kartu su paskutiniais 
vaikščiojusiais kieme kaliniais ir 
morkas galėjom ramiai visi trys 
suvalgyti, pirbtuvėj radau kirpė
ją, kuris skuto barzdas (tas būda
vo vieną kartą savaitėje) ir pa
sakojo naujienas. Jis sakė, būk 
girdėjęs iš raštinės žmonių, kad 
savaitės bėgyje bus išvežtas kali
nių transportas į Landsberg a. d. 
Warthe. Lietuviai taip pat bus ve
žami. Kut yra tas Landsberg ir 
koks ten yra kalėjimas, mes ne
žinojom, todėl pradėjom kirpėja 
smulkiau kamantinėti. Sužinojom 
tačiau^ tik tiek, kad Landsberg W. 
yra maždaug 400 kilometrų nuo 
Allensteino, važiuojant Berlyno 
kryptimi. Koks ten yra kalėjimas, 
ar „geras” ar „blogas", jis nežinąs, 
nes ten jam dar neteko būti. Supra
tom, kad veža į vakarus, tolyn nuo 
artėjančių ,,draugų”, kurių patran
kas tyliais vakarais jau kartais 
girdėdavo sėdį rytinėje kalėjimo 
pusėje kaliniai. Nors ir žinojom, 
kad vakarinėje Vokietijoje mums 
grės didelis pavojus iš oro, bet 
norėjom, kad jei S.S. mus nesu
šaudys ir nespėsim numirti viena 
i§ daucrelio kalinių mirčių, tai kad 
mus Išlaisvintų vakariniai sąjungi- 
ninkai-ąmerikiečiai ar anglai.

(Bus daugiau) •

Žinios is tėvynės
— Ne tik yra daug naujų pasky- 

rėmų, bet ir naujos visai negirdė
tos pavardės. Pav.: Ministrų Tary
bos''pirmininko' pavaduotojas So
kolov, komunistų partijos sekre
torius Isačenko, komunistų parti
jos kadrų reikalams sekretorius 
Ozarski, Kauno kelių distancijos 
viršininkas Simionov, partinio ko
miteto sekretorius Vasiljev, Vil
niaus kailių siuvyklos ,,Vėbras" 
vadovai: Marčevski, Galevkovič, 
Jarzevskaja ir ^ipko, o fabriko 
partinis sekretorius Siškov. kailių 
ir odos fabriko „ūdra" pirmininkai 
Astafijeva ir Ciuikin, Vilniaus an
trojo statybos rajono mechaninių 
dirbtuvių, pirmininkai f Pastnikov, 
Isakov, .Širvditin ir Solčenko. Kas 
jie tokie iš pavardžių, galima spėti.

Fronbergo lietuvių bendruome
nės komitetas, išvykus* 2 nariams, 
buv papildytas ir pasiskirstė pa
reigomis: pirm. dipl. ekon. Raucki- 
nos, vicepirmininkas ir teisminis 
patarėjas dipl. teis. K. Sabaliauskas, 
sekr. N.-Masiulis, Švietimo ir kul
tūros reikalų vedėjas J. Jonušas 
ir ižd. J. Jurgelaitis.

Kempteno ansamblis muz. P. 
Armono vadovaujamas, suruošė 
koncertą. Choras ir moterų sekste
tas pasirodė trečią kartą. Pastara
jame koncerte solo padainavo ope
ros solistė Radzevičiūtė, kurios 
operos arijos buvo publikos šiltai 
sutiktos. Duetuose dainavo solistė 5 
Armonįenė ir Garmiūtė.

Wurzburgo dramos mėgėjų ko
lektyvas du kartu suvaidino Vai
čiūno „Sudrumstąją ramybę", ir 
Čiurlionies „Aušros sūnus" su Š. 
Pilka. Paliktieji wūrzburgiečių 
įspūdžiai labai geri.

Birželio 23 d. koloniją aplankė 
Rašytojai: P. Andriušis, A. Gustai
tis ir St. Santavaras, kurie turėjo 
geriausią pasisekimą. K. Da.

Štutgarte gražiai susitvarkę 
skautai, nors jų čia ir nedaug. Jų 
organizatorė ir vadovė E. Daugno- 
rienė. Skautai uniformuoti budi 
stovyklos raštinėje.

Be to, čia gaunama daug laikraš
čių, dėka spaudos platintojo; da
bartinio komiteto pirmininko Ged
gaudo.

Spaudai išnešioti skiriami skau- 
tai-ės.

Skautų bičiulė p. Weis rūpinasi 
apranga ir kitais reikalais, nes ji 
puikiai supranta šios organizacijos 
reikšmę. Pr. R.

Spakenbergas yra paskutinė 
Hamburgo priemiesčio tremtinių 
stovykla. Čionai atkėlė lietuvius 
iš Fišbeko, Ventorfo, Smalenbeko, 
ir kt. vietovių. Greta turime kai
mynus — latvius ir estus. Bet jų 
palyginti nedaug. Anglų zonoje 
siekiama sudaryti tautinias stovyk
las. Spaikenberge dabar yra apie 
2000 lietuvių. Čia iš Fišbeko atkel
ta pilna 8 kl. gimnazija, kuri da
bar išleido pirmąją abiturientų 
laidą. K

Kultūrinis gyvenimas nėra ap
snūdęs. Dažnai aplanko meninin
kai iš tolimiausių kampų. Nese 
niai viešėjo dainininkai iš ameri
kiečių zonos: Antanina Dambraus
kaitė. Stasys Baranauskas ir Jo
nas Būtėnas. Pirmą kartą teko iš
girsti Stasio Baranausko balsą. Tai 
daug žadantis, aukštos skalės dra
matinis tenoras. Jis žavf visus sa
vo puikia balso medžiaga ir gra
žiomis aukštomis gaidomis. Prieš 
jį didelė ateitis Jam galima kaip 
ir jo mokvtofas Jonas Būtėnas sa
ko. palinkėti? dirbti ir dirbti atsi
dėtus, o rezultatai bus užtikrinti. 
Baranauskas vertas visų mūsų dė
mesio ir paramos, nes per meni

kas negali numatyti, kokių gudry
bių gali imtis komunistai (jie, kaip 
prancūzų laikraščiai rašo, pasta
ruoju laiku pasidarė sibliškai pas
laptingi). Jų noras atsigriebti, 
nusmukdant konkurfentus, gali 
nenumatytų dalykų padiktuoti. 
Vyriausybės, MRP vadovaujamos, 
susiformavimui ir darbui tik viena 
aplinkybė yra palanki — trumpas II 
Konstituantos amžius (3—4 mėne
siai), nes visos partijos sutinka, 
kad konstitucija turi būti greit 
paruošta. Per tokį trumpą laiką — 
nedaug galimybių žaisti, kompro
mituoti ir susikompromituoti.

—7 Kaip >,Tiesa” praneša, jų ter
minu tariant „patamsių gaivalai” 
arba, kaip juos kitaip vadina 
„smetonininkai, ♦ smarkiai visur 
veikia, ne tik miškuose, bet kai
muose, ir, net miestuose; Pav. 
Kaune ir Vilniuje buvo užpuolimų 
ir išsprogdintos dirbtuvės. Vilniu
je Verkių popieriaus fabrike iš- 
progdintas motoras. Kretinga, Ve
liuona, Vilkija, Rokai (prie Kau
no) ir kiti miestai buvo užimti. Bu
vo ir ginkluotų susirėmimų. Smar
kus , vyksta ir sabotažas: laukai 
neužsėjami, neariami, dingsta trak
toriai ir kt.

—r „Tarybų Lietuva" praneša. 
Raudonojo laivyno kovotojas N. 1 
pareiškė Klaipėdos uosto darbinin
kams: „Aš čia kaip ir Vladivosto
ke ar Leningrade, visur matau sa
vus žmones.” 

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
ninkus kartais tautai galima dau
giau padaryti, kaip per diploma
tus. Jam reikalinga vsiuomeninė 
globa ir tobulėjimo sąlygų sudary
mas. Dainininkai A. Dambrauskai
tė ir J. Būtėnas mums gerai pa
žįstami, užbaigti menininkai, kurie 
taip pat atlieka didelį vaidmenį, 
paskaidrindami mūsų tremtinių 
sunkią dalią savo gražiu kūrinių 
išpildymu; Jie visada laukiami 
mūsų svečiai. Kl. Prielgauskas

Weideno kolonija turi meninį ra- 
tėlį, bažnytinį ir vyrų chorus bei 
kvartetą, vedamus muz. Palio.

Didelį kultūrinio gyvenimo barą • 
varo ir progimnazija. Pradžioj pro
gimnazijai turėjo sunkokas darbo 
sąlygas, bet dabar, persikėlus į 
naujas patalpas, darbas eina dar 
sklandžiau.

Yra pradinė mokykla ir vaikų 
darželis. Kolonija turi bažnytėlę 
kur, gražaus giedojimo pasiklausy
ti ateina daug ir pašaliečių.

Nestinga ir kultūrinių pramogų 
minėjimų. Jų visada surengia me
ninis ratelis, skautai, progimnazija 
ii- kit. L. E-tas.

Su giliu liūdesiu prane
šame, kad š. m. birželio 8 d. 
Mumau stotyje tragiškai 
žuvo Liet.’ Stud. Zoninės At
stovybės pirmininkas 
stud. ekon. Bronius Saladžius.

Palaidotas birželio 11 d. 
Murna’- katal. kapinėse.

Liet, Stud. Zon. Atstovybė

Tragiškai žuvus Zoninės Lie
tuvių Studentų Atstovybės 
Pirmininkui

Broniui Saladžiui, 
jo giminėms nuoširdžią užuo
jautą reiškia.
Lietuvių 'Studentų Centrinė 

Atstovybė Vokietijoje

Tragiškai žuvusio stud. Bro
niaus Saladžiaus giminės ir 
pažįstamiems, sunkioj liūdė- 
sio valandoj, reiškiame gilią 
ižuojautą.

Artimuosius prašome kreip
tis šiuo adresu: Liet. Stud, 
atstovybė, Mūnchen 27, La- 
tnonstrasse 21

Liet. Stud. Zon. Atstovybė

Antanui Senovaičiui mirus, 
jo. žmoną mokytoją Eleną 
Senovaitienę, gilaus liūdesio 
valandoje, užjaučiame.

Wflrzburgb stovyklos 
prad. mokyki, mokytojai.

6
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Sportas
Red. V. Gerulaitis

Fronbergas. 1946 m. birželio 21 d. 
Fonberge įvyko krepšinio turny
ras, kuriame dalyvavo: Fronbergo 
ir Weideno lietuvių, Weideno ir 
Neunburgo latvių krepšinio ko
mandos.

Turnyrą laimėjo Fronbergo lie
tuvių komanda „Vytis", nugalė
jusi Weideno latvius rezultatu 
29:12 (16:6), Weideno lietuvius 
22:11 (6:5) ir Neunburgo latvius 
30:0 (be žaidimo). Fronbergo ko
mandai taškus pelnė: Jonušas —- 
10, Kitas VI — 8, Kitas B — 19, 
Kitas A — 0, PliUškevicius — 14, 
Pupelis —0 ir Kanišauskas — 0. 
Antroji Vieta atiteko Weideno lat
viams, nugalėjusiems po sunkio^ 
kovos Weideno lietuvius 28:15 
(10:10).

Pirmąją ir antrąją vietą laimė
jusioms komandoms, Schwandorfo 
UNRRA-os direktoriaus skirtas do
vanas įteikė Frohbergo lietuvių 
sporto klubo „Vytis" pirmininkas 
Jurgelaitis ir tarė nuoširdų pasvei
kinimo žodį. Fronbergiškis

Sveikinimas
I

Biržų Gimnazijos XIV laidos abi
turientai, susirinkę Wiesbadene 
gimnazijos baigimo dešimtmečiui 
paminėti, sveikina buvusius savd 
mokytojus' ir visus klasės drau
gus, likimo išblaškytus plačiame 
pasaulyje. Suvažiavimo dalyviai

Pranešimai
Gauti laiškai

Vincui Markvėnui (buv. Frem- 
ned Laier Svelvik), Stasiui Račiu- 
kaičiui (buv. Svelvik), Vincui 
Vaitkevičiui (buv. Svelvik), Vaclo
vui Maciunskui (buv. Novergijoj), 
B. K. Sipui (Austrija-Innsbruck), 
Kazei Jurienei (Oldan Schule), 
Juozui Agiminavičiui, Petrui Stri- 
mavičiui nuo .brolio Juozo Stri
maičio ir Juozui Matulaičiui nuo 
Jono Matulaičio.

Kreiptis, Liet. Raud. Kryžius, 
Tubingen, Karlstr. 11.

KEMPTENO LIETUVIŲ SPORTO 
SKYRIUS PRANEŠA

Lietuvių kolonijos bei kolonijų 
sporto vienetai, kurie yra susirū
pinę krepšinio klasės pakėlimu, 
krepšinio trenerių reikalu iki š. m. 
VII. 15 d. raštu kreipiasi į Kemp- 
teno Lietuvių Sporto Skyrių. At
sižvelgiant į kolonijų pageidavi
mus, mūsų reprezentacinės krepši
nio komandos žaidėjai, turintieji 
stažą, bus pasiųsti treneriais.

Rašyti: Kempteno Sporto Skyr. 
Vedėjui Edm. Vengianskui.

Kempten, Litauisches Lager. 
Pranešama Aleksandrui Žemaičiui, 

kad jo ieškomi adresatai yra atsi
liepę: Jadvyga Gražienė-Ciurlis, 247 

/ Ripley Place, Elisabeth, NY. U.S.A, 
ir D. Averka, c/o Lithuanian 
Weekly, „Amerika", 222 so— 9 th 
Street, Brooklyn 11. N.Y. U.S.A.

Išleista elektrikams konsp.ektas
Dipl. inž. E. Martinavičius. Elek

trotechnikos vadovas. I dalis. 405 
brėž. ir 98 pavyzdžiai. 230+ VIII 
pusi. Spausdinta rotatoriumi. Vir
šelis spaustuvėje^ Autoriaus leidi
nys, Wurzburge.

Pranešu, kad be mano sutikimo 
■draudžiu baudoti mano foto nuo
traukas: atvirukų, albumų ir kitų 
■spaudinių biznio reikalams (išsky
rus periodinę spaudą).

Visi, kurie jau yra panaudoję, 
prašau tuojaus pranešti ir atsiskai
tyti.

V. Augustinas
(24) Geesthacht, Kreis 
Lauenburg, Lit. Lager.

LIETUVIU, MIRUSIU NEUMARKT/opf 
(NETOLI NUO NŪRNBERGO, BAVARI

JOJ), PEREINAMO! STOVYKLOJ, 
SARAŠAS

1) Motkienė Ona mirė 24. XI. 
44; 2) Rutkučinskas Petra’s gim. 
1874 m., mirė 1944. XI. 2£ — šir
dies liga; 3) Burba Juozas gim. 
1883 m., mirė 1944 m. XII. 8 d. — 
plaučių uždegimu; 4) Urbančytė 
Dangerutė gim. 1943. IX 8 d., mi
rė 1944 m. XII. 9. d. — plaučių li
ga; 5) Krivinskienė Teresė gim. 
1914 m. VII. 1, mirė 1944 m. XII. 
9 — plaučių uždegimu; 6) Rim
kus Matas gim. 1943 m. X. 13, mi
rė 1944 m. XII. 12; 7) Kasparaitis 
Juras, gim. 1894, mirė 1944. XII. 
15 — širdies liga; 8) Klimaitė So
fija gim. 1944. XII. 8, mirė 1944. 
XII. 22 — plaučių liga; 9) Danis- 
lavski Osip gim. 1859 m., mirė
1944. XII. 21 — senatvė; 10) Sut- 
kaitis Juozas gim. 1877 m. VI. 29, 
mirė 1944. XII. 24 — senatvė; 11) 
Litoviskienė Katrė gim. 1859. VIII. 
15, mirė 1944. XII. 27. — senatvė;
12) Glokaitienė Agota gim. 1851 
m., mirė 1944. XII. 29 — senatvė;
13) Vilimavičius Stasys gim. 1884. 
II. 15, mirė 1945. I. 2 — bronhitu;
14) Savyla Jonas, mirė 1945. I. 20;
15) Navickienė Uršulė gim. 1884 

Paieškojimai
2776. Kripienė-Sutkevičiūtė Bro

nė, gyv. Obernkirchen, Grafschaft 
Schaumburg, Hoffmannstr. 566, 
ieško tėvų'Sutkevičiaus Jono, Ve
ronikos ir Danutės ir gyvenusių 
lietuvių Triebitz, Krs. Landskron, 
Sūdetengau.

2777. Dunda Benius, gyv. Mūn- 
chen, Lohengrinstr., DP Camp, ieš
ko žmonos Dundienės.

2778. Jurkšaitytė Birutė, gyv. 
Mūnchen, Lohengrinstr. DP Camp, 
ieško sesers Teodoros Jurkšaitytės 
gim. 1927 m. gyv. paskt. laiku 
Magdeburg.

2779. Šerienė Ksavera, gyv. 
Reppner bei Lebenstedt Lager 24, 
ieško žento ir dukters Petrulionių.

2780. Polmanaitė Elena, gyv. 
Reppner bei Lebenstedt Lager 24, 
ieško pusbrolio Geležio Kosto.

2781. Sės. Guzevičiūtė St, gyv.
Regensburg, Alter Kommarkt 7, 
ieško brolių Vinco Guzevi'čiaus ir 
Antano Pužkausko. •

2782. Perminaitė Juzefą, gyv. 
'Bayreuth DP Camp „Mack" Wel- 
delhofen, Lit. Lager, ieško motinos 
Rozalijos Perminienės, sesers 
Eleonoros, brolio Antano ir pa
žįstamų.

2783. Stanišauskas Adomas, gyv. 
Regensburg D.E.F.C. 22,. ieško žmo
nos Stanišauskienės Stefanijos ir 
dukrelės Danutė^

2784. Gubaitė Ona, gyv. Seedorf, 
I lietuvių stovykla, ieško Elės Si
monaitytės.

2785. Karosienė Katrė, gyv. Ha
nau, Lit. Lager, ieško Karoso Juo
zo.

2786. Zdanavičius Julius, A- 
740754 4/C. Enclave-Rimini, Naples 
Italy, Via Hannover, ieško Elenos 
Zdanavrčienės-Grinkaitės, gim. 22.

2787. Skirias Motiejus, gyv. 
Friedrichsort .Baltic States Camp 
39, ieško Jokūbo Tamašausko gim. 
1927 m.

2788. Mongirdas Antanas, gyv. 
Kiel-Friedrichsort, Baltic States 
Camp 39, ieško brolių Liudo. ir 
Juozo, Skromanto Felikso, Zulpos 
Jono.

2789. Berenienė Emilija, gyv. 
Wehen, lietuvių stovykla, ieško 
dukterų Aldonos ir Adelės, Sabie- 
nės Valės ir Cesevienės Polės.

m., mirė 1945. I. 20; 16) Babinskaitė 
Irena gim. 1944 m., mirė 1945.1.21; 
17) Žemaitytė Teofilė gim. 1922 m., 
mirė 1945. I. ^25; 18) Adomaitienė 
Marė gim. 1867 m., mirė 1945 m.
II. 6 — persišaldymas; 19) Mockus 
Leonas gim. 1894 m., mirė 1945.
III. 7 — džiova; 20) Rutkauskas 
Antanas, mirė 1945. III. — senatvė; 
21) Bumgartas Jonas, mirė 1945 
m. IV. 2 — vidurių ligą; 22) Bari- 
la Jonas, mirė 1945. IV. 20 — nuo 
karo veiksmu; 23) Cesnavičius 
Justinas, * mirė 1945. V. 20 — 
gangr. koja; 24) Iluška Kazys, mirė
1945. V. 27 — gangrena, koja.

Visi čia paminėti mirusieji, 
palaidoti Neumarkt Opf. Bayern 
katalikų kapinėse, pabėgėlių sky
riuje, tik I. Barila palaidotas miš
ke. nes žuvo apgulimo metu.

Šios žinios paimtos iš sąrašo, 
kurį vedė 2 Jugoslavijos katalikų 
kunigai, kaipo stovyklos kape
lionai.

t Kan. A. Steponaitis 
buv. Neumarkto lietuvių ka- 
pelionas( dabar gyv. Ingol- 

stadte, liet, stovykla).

2790. Med. sesuo Rėklaifytė Ona, 
gyv. Ravensburg, Lit. Rote Kreuz, 
ieško med. sesers Rėklaitytės-Qe- 
.niusienės Petronėlės.

2791. Stasiūnaitis Kleopas, gyv. 
Schweinfurt, Fr. Schubertstr. 14a, 
ieško girininko Diliaus Juozo.

2792. Lesčinskas Antanas, gyv. 
Schweinfurt, Fr. Schubertstr. 14a, 
ieško giminių ir pažįstamų.

2793. Diržinskas Vincas, gyv. 
Kassel-Oberzwehren, Mattenberg, 
ieško tėvo Diržinsko, brolių Jono, 
Justino, Prano, Juozo ir pažįstamų.

2794. Kiela Juozas, gyv. Mūn
chen DP Center 95/279, Lohengrin
str., ieško brolio agr. stud. Vytau
to Kieles.

2795. J. Iljasevičienė - Jasienė, 
gyv. Bug b. Bamberg 51, ieško sū
naus Jaso Henriko, prieš kapitu
liaciją išvyko iš Greifsvaldp į Ber
lyną.

2796. Samperijona Jasiūnienė, 
gyv. Ettenheimmūnster, Kurhaus, 
Baltisches Lager, Krs. Lahr (Ba
den), ieško sūnų inž. Povilo Ja- 
siūnO ir Stasio.

2797. Endriulaitis Jonas, gyv. 
Zell, Krs. Alsfeld, Oberhessen, bei 
K. Becker, ieško žmonos Lidijos 
Grim-Endriulaitienės.

2798. Ancevičius Vaclovas, gyv. 
Augsburg - Hochfeld, Lit. Lager, 
ieško Zofijos Capkauskaitės-Ivins- 
kienės ir Jadvygos Capkauskaitės.

2799. Baltrušaičiai Juozas ir Jad
vyga, gyv. Scheinfeld, Zw. Post- 
amt, Lit. Lager, ieško giminių ir 
pažįstamų.

2800. Reinertienė-Bliumaitė Olga, 
ow. DP Baltisches Lager Seedorf- 
Zeven, Krs. Bremervorde, ieško 
sūnų Albino ir Gustavo.

2801. Brazulevičiūtė Alė-Stepai- 
tienė, >gw. Austriją, Linę/D., Lie
tuvių Komitetas, Goethestr. 63, 
ieško giminiu ir pažįstamų.
. 2802. Lesnianskas Viktoras, gyv. 
Austriia, Kreis Kirchdorf. Post 
Schlierbach Haselbockau 42, ieško 
brolio Kazio Lesniausko.

2803. Gencius Povilas, <rw. Au
strija L’.nz/D.. Goethestr. 63. ieško 
Simanausku, šeimos: -Julijos, Juo
zo, Aniceto ir Stasio.

2804. Petkevičius Vladas. ow. 
Scheinfeld, Mittelfranken, UNRRA 

Team 569, ieško sūnaus Petkevi
čiaus Zenono, gim. 1928 m. turi
momis žiniomis buv. belaisvėje 
Prancūzijoje.

2805. Lesevičius Pranas, gyv. 
Lithuanian DP Camp Wohnheim 
2/3 Watenstedt ūb. Braunschw.eig, 
ieško pusbrolį Dainauską Balį ir 
kitus gimines ir pažįstamus.

2806. Sidaravičius Zenonas, gyv. 
Augsburg-DP Hospital „Servatius- 
Stift", ieško Ksavero Raznausko, 
oaskt. metu buv. Itlaijoje.

2807. Kamšti. Nekrošius, Kriegs- 
gefangenen Nrs. 31—G 1879465 
Boxe 4 Baracke 15 Defc 22, Re
gensburg, ieško žmonos Nekrošie
nės Apelės ir Sodeikos Stasio.

2808. Steigvilas Augustinas, gyv. 
Eichstatt Hochschule, Leonrod- 
platz A 19, ieško Kazimiero Biel- 
čiaus, Juozo Ašmanto ir Petro 
Kaulakio.

2809. Jonaitis Juozas, gyv. Din
kelsbuhl DP Lager, ieško sūnaus 
Domininko, dukterų Agnutės ir 
Onutės. •

2810. Gylytė Marija, gyv. Din
kelsbuhl DP La'ger, ieško tėvo Gy
lio Mykolo su šeima.

2811. Preikšas Jurgis, gyv. Neu
stadt, Holstein, U-Bootschule, 
Hock 6, ieško sūnaus Andriaus 
PreiljŠos.

2812. Baltrušaitis Algirdas, gyv. 
Neustadt, Holstein, U-Bootschule,

3. ieško motinos Baltrušai
tienės ir giminių bei pažįstamų.

2813. Tropenfeldas Emilis, gyv.
'stadt, Holstein, U-Bootschule, 

Block 6, ieško žmonos ir sūnaus 
Ervin Emilie ir brolį Edvardą.

2814. Mockienė Johana, gyv. 
Neustadt, Holstein, U-Bootschule 
Block 7, ieško Julijos, Marta, Auš-

!r Nauma^a Hedrich, giminių ir 
oažįstamų.

2815. Kinderis t Eduardas, gyv 
Schweinfurt a. M., Teodor Fisdher- 
Platz, Lithuania^ DP Camp, ieško 

’’••olio Kinderio Vytauto ir pus
brolio Kazimiero ir Prano Kinde- 
rių.

2816. Ramonas Ignas, gyv. Mūn- 
•hėn, Lit. Lager, DP Lohengrinstr., 
ieško Juozo Leskaųsko, draugų bei 
oažįstamų.

■ 2817. Ilgaudas Jokūbas, gyv. Lit. 
Lager Schwerzenbeck b. Hamburg, 
ieško žmonos Bertos Ilgaudienės

2818. Amerikos lietuvė Lucille 
Juodvalis - Juodvalkytė, gyv. 543 
Qm group APO 205 USA Army, 
eško motinos Marinos, seserų

Laurynos ir Danutės, brolį Joną 
Tuodvalkius.

2819. Bumelis Ignas, Detmold, 
Leopold 5, ieško brolio Jono ir' 
nažjstamų.

2820. Salnaitė Miką, gyv. Augs- 
‘'urg-Hochfeld, ieško Petro, Onos 
■Šalnų ir Marčiukaičių šeimos.

2821. Magdalena Kurienė-Gustai- 
’ė, gyv? DP Camp 653 Kirschlatt- 
rir. 6, Unterlenningen, Krs. Nur
tingen, ieško tėvo Izidoriaus Gus
to, giminių ir paž.

2822. Hermanas Endrins (Armo- 
nas), gyv. Lit. *Lager, Rosenheim, 
'eško tėvu, brolio Emilioj Marulės 
Šarcinytės, giminių ir pažįstamų.

2823. Valdmanienė Augustė, gvy. 
Hersbruck DP Camp, ieško sesers 
Lynos Rudienos su vyru Augustu.

2824. Jonikaitė Olga-Aleksandra, 
gyv. Unterlenningen, liet, stovykla, 
Nurtingen, ieško brolio Joniko 
Stasia.

2825. Velminskas Bronius, gyv. 
Wieslach b. Heidelberg, Versor- 
gungs - Krankenhaus M. E. arba 
Nūrtingeno Raudonasis Kryžius 
DP Camp 657, ieško sūnaus Stasio 
gim. 1921 m., giminių ir pažįstamų.

2826. Drešerienė Ddija, gyv. 
Augsburg-Hochfeld, liet, stovykla, 
ieško brolio Ričardo Kleino.

2827. Sinkevičius Vincas, gyv. 
Neumūnster, Ehndorfstr., Ieško 
žmonos' Sinkevičienės Domicėlės, 
giminių ir pažįstamų.

2828. Piliponiai A. ir Z^ gyv. 
Flensburg, Ostarbeiter-Lager, ieško

Bendorių ir Piliponių šeimų, pažįs
tamų ir giminių.

2829. Gustas Jonas, gyv. Weil
heim a. d. Teck, Krs. Nurtingen, 
ieško dukters Gustaitės Onos.

2830. Macaitis Simas, gyv. Bam
berg DP Camp 6, Solokistr., ieško 
sūnų Macaičių Juozo ir Simo.

2831. ‘Večerklenė Elena, gyv. 
Bamberg, DP Camp 6, Solokistr., 
ieško vyro Večerkio Juozo.

2832. Kuzas Kazys, gyv. Rends
burg, Rotenhof 48, liet, stovykla, 
ieško sūnaus Kuzo Broniaus, gim. 
1923 m.

2833. Krunkauskienė-Jasinskaitė 
Janė-Kostė, gyv. Kiel-Frierdichsort, 
Fritz Reuterstr. 28, DP Camp 38, 
ieško Naujalio Juozo su šeima, 
tėvo Jasinsko Juozo su šeima, se-, 
serų Jasinskaičių Stefanijos ir 
Stasės.

2834. Palilionįenė Morta, gyv. - 
Eckernforde DP Camp, liet, sto
vykla, ieško vyro Palilionio Vlado, 
gim. 1902 m.

, 2835. Plečkaitienė Veronika, gyv. 
Eckernforde ' DP Camp,. liet, sto
vykla, ieško vyro Plečkaičio Ka
zio, dukterų Kalinauskienės Tere
sės ir. Saukaitienės Adelės.

2836. Sakytės Bronė ir Irena, gyv. 
Eckernforde DP Camp, liet, sto
vykla. ieško tėvų Šakio Broniaus 
ir Šakienės Justinos, brolių seserų 
ir kitų pažįstamų bei giminių.

2837. Klimas Albinas, gyv. Eckern
forde DP Camp, liet, stovykla, ieš
ko brolio Klimo Juozo, jo žmo
nos Vandos, sesers Klimaitės Onos, 
giminių ir pažįstamų.

2838. Petruševičius Leonas, gyv. 
Eckernforde, lief, stovykla, ieško 
tėvų Petruševičių Antano ir Mari
jono ir kitų giminių bei pažįstamų.

2839. " Talačka Petras, gyv. Eckern
forde, liet, stovykla, ieško Talač- 
kos Antano, giminių ir pažįstamų.

2840. Gerardienė Gražina, gyv. 
Bamberg DP Camp 6, Solokistr., 
liet, stovkla, ieško Ponganytės El
vyros.

2841. Šteinys Antanas, gyv. Bam
berg DP Camp 6, Solokistr. 12, ieš- . 
ko Šteinių Juozo ir Magdalenos ir 
brolių.

2842. Bereikienė Ona, gyv. Bam
berg DP Camp 6, Solokistr., ieško 
sūnų Bereikų Juozo ir Petro.

2843. Mikelionlenė Ona, gyv. 
Kempten, Rottachstr. 15, Lit. Lager, 
ieško vyro Kazimiero Mikelionjo 
ir giminių.

2844. Andrušis Andrius, gyv. 
Kiel-Friedrichsort, stovykla 39, ieš
ko motinos Onos Andrušienės.

2845. Strunga Klovas,' gyv. Chie
ming bei Chiemsee, Krs. Traun
stein, DP Camp, ieško sūnaus Al
berto Strungo, gim. 1927-m.

2846. Vadauskas Tadas, gyv. Ol
denburg i. O., Donnerschwerstr., 
Lit. Lager ,,Unterm Berg", ieško 
motinos Anelės, brolio Jono Va- 
dausko.

2847. Stasys Lipčius 31 g 2424633 
gyv. Babenhausen-Hessen P. W. E. 
12, Lager „A", ieško žmonos Jad
vygos Lipčienės-Jasinskaitės, gim. 
1923 m., kapt. dr. Juozo Lipčiaus, 
giminių ir pažįstamų.

2848. Jankevičienė Petrė, gyv. 
Geesthacht-Spakenberg, DP Camp 
1225 F, ieško sūnaus Broniaus Jan
kevičiaus, Alfonso Jankevičiaus ir ' 
dukters Irenos.

2849. Martinkienė - Kanaukienė 
Konstancija, gyv. Detmold (Lippe), 
Teichstr. 41, ieško sūnaus Algirdo 
Martinkos, gim. 1926, Vasario 19 d. 
buv. Brandenburg.

2850. Guliakas Stasys, gyv. DP 
Camp „Churchill", Lehrte b. Han
nover, ieško Guliakienės-Prišman- 
taitės, cjim. 1903 m.

2851. Keizeris Jurigs, gyv. Ingol
stadt, liet stovykla, ieško tėvų, 
brolių, seserų ir Jasaičių šeimos.

2852. O. F. Valeikai, gyv. Augs- 
burg-Haunstetten, Rechen 47/n, ieš
ko Igno Žemaičio, gyv. Drezdene

7
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PASAULIO POLITIKA PASAULINĖS
SPAUDOS VEIDRODYJE

Tremtiniai, neturėdami tėvynės, 
nelabai gali reikšti ir savo nuo
monę tarptautiniais klausimais. 
Bet jų kaip žmonių neginčijama 
tėisė žinoti, kas dedasi pasaulyje, 
kuriame jie gyvena ir nuo kurio 
vyksmo pareina ir jų asmeninis 
bei tautinis likimas. To vyksmo 
vaizdui susidaryti bandysim duoti 
didžiosios Vakarinių demokratijų 
spaudos apžvalgas.

Paryžiaus konferencijos fonas
Senukas gen. Smuts, Pietų Afri

„Eglė žalčių karalienė" iš DP parodos Baden-Badene
V. A. Kašubo skulptūra

kos Unijos premjeras, birželio 19 
d. parlamente įspėjo: „Jeigu rei
kalams bus leista taip eiti netvar
doma linkme, padėtis pasidarys 
visiškai prasta: pasaulis netik 
suskils, bet ir pražus."

Didžiausias visų rūpestis buvo, 
kad į antrąją Paryžiaus konferen
ciją suvažiavę didžiųjų sąjungi
ninkų užs. reik, ministerial nesus
kiltų patys ir nesuskaldytų pasau
lio. Atrodė, kad gyvą susitarimo 
reikalą jautė ir patys derybinin

kai. „Sovietų delegacija mano", 
Paryžiuje pareiškė spaudai Molo
tovas, „kad nors sovietai ir ne
gautų visko, ko trokšta, bet jie 
verčiau sutiks su kompromisu kaip 
su nauja krize." („Le Monde".) Vi
si tai priėmė kaip gerą ženklą.

Bet konferencijos eiga atnešė 
nusivylimų. Po dviejų savaičių mi
nisterial turėjo konstatuoti tebesą 
tame pat taške kaip ir derybų 
pradžioje. Birželio 28 d. posėdyje, 
anot „Times", „p. Bymes nuspren
dė arba varu išspausti greitą susi
tarimą, arba priversti nrinisterius 
pripažinti, kad jie nepajėgia susi
tarti." Petrinės turėjo būti drama
tiškoji persilaužimo diena. „Minis- 
teriams vykstant į Liuksemburgo 
rūmus, rašė tas pats laikraštis, visi 
pripažino, kad tas pasitarimas arba 
prikels konferenciją, arba ją ga
lutinai numarins." Posėdyje Byr
nes pareiškė, ,,jog jam jau nusi
bodę kasdien susitikinėti tik tam, 
kad reikalai būtų atidėliojami ar
ba pavedami pavaduotojams." 
Amerikiečių „New York Herald 
Tribune" bendradarbis Joseph Al- 
sop rašė, jog ,,tie pasitarimai buvo 
ne derybos, bet žiaurus ministerių 
sveikatos naikinimo procesas." To
liau tas pats amerikietis korespon
dentas pastebi, jog „gerai žinoma, 
kad derybos su visais sovietų at
stovais paprastai esti sunkios, nes 
kiekvienu atveju, kai esminges- 
niais klausimais jie turi daryti 
nuolaidų, jie turi susisiekti su 
Kremlium. Be to, Molotovas mėgs
ta padaryti didelį ginčo dalyką iš 
kiekvieno kad ir smulkaus klau
simo."

Bymes ir Bevinas stengdavosi 
tuos sunkumus nugalėti humoru, 
kuris yra viena iš būdingiausių 
anglosaksinip charakterio dorybių. 
„Times" pasakoja vieną epizodą, 
kuris yra tikras tokio humoro ir 
kartu diplomatinio sąmojaus dei
mančiukas. Birželio 20 d. Moloto 
vas netikėtai pareiškė amerikie
čiams aštrų protestą: ,,Sovietų vy
riausybė negalinti suprasti, ku
riems galams amerikiečiai Italijo
je statą aerodromus bei kitus ka
rinius įrengimu^, kaip rodą jų (so
vietų) turimieji pranešimai? Byr
nes nuotaikingai nuramino įkaitu
sius Molotovo jausmus. Jam, Byr
nes, apie amerikiečių karinius pa
sirengimus Italijoje nieko netekę 
girdėti; priešingai, jis gavęs pa
našių pranešimu apie sovietų įtvir
tinimus Austrijoje ir Balkanuose. 
Bet jis tais pranešimais netikįs, to-’ 
dėl patariąs savo draugui Molo
tovui netikėti anais pranešimais iš 
Italijos" ... ,,New York Herald Tri
bune" korespondentas priduria, 
jog tasai Bymes atsikirtimas pra
jukinęs net rūstųjį Višinskį.

Bet, rašo toliau amerikiečių ko
respondentas, „nuotaikingi ir hu 
moro kupini atsakymai nevisada 
išeina, ir Bymes, o juo labiau im 
pulsyviajam Bevinui kartais tikra: 
sunku išlikti ramiam. Derybų įtem
pimas juos abu padarė ligonius. 
Trumpas storas Bevinas atrodo vi 
siškai nusikamavęs."

Taigi, birželio 28 d. Bymes nus
prendė tokioms bevaisėms dery
boms padaryti galą ir, kaip atsi 
menam, iškėlė visuotinės talkos 
konferencijos klausimą. Molotovui 
nesutikus, Bymes pasakė gal kiek 
karštoką, bet stiprią ir įspūdingą 
kalbą, ir konferencija įklimpo — 
nei pirmyn, nei atgal.

Tada, rašo „New York Herald 
Tribune" Joseph Alsop, kitą rytą 
„Molotovas, iš anksto nepranešęs, 
nelauktai įgriuvo į Bidault ministe
riją, alkūnėmis išvartė į šalis kur
jerius ir šveicorius, lūkuriuojan
čius Bidault laukiamuosiuose, ir 
su prancūzų užsienių reikalų mi- 
nisteriu užsidarė ilgo pasikalbėji
mo. Vakare jau buvo žinoma, jog 
prancūzai pasiūlys naują kompro
misą ... To plano tekstas gal ir 
buvo paties Bidault parengtas, bet 

jam impulsą greičiausia davė so
vietai."

Tokį derybų principą amerikietis 
žurnalistas palygina su „senu ki
nų prekiju, kuris dėl kainos derisi 
ir prekės neparduoda tol, kol pir
kėjas nebesikentęs neina pro du
ris lauk." Iš ano įklimpimo, žinom, 
buvo laimingai išeita. Bet dar ne
žinom, kaip pasibaigs nauji sun
kumai ir naujos įkyrios derybos 
dėl kvietimų į taikos konferenciją, 
apie kurias Bevinas liepos 5 d. pa
sakė: „Atrodo, kad pasaulio taika 
pakimba ant plauko dėl smulkių 
procedūrinių klausimų." Kiek ki
taip mano minimasis amerikietis 
Joseph Alsop: „Nė vienas iš kon
ferencijos stebėtojų nebegali ma
nyti, kad sunkumai kyla iš tokių 

Schwarzenbergo pilis Scheinfelde, kurioje įsikūrusi Regęnsburgo lie
tuvių kolonija Vilko nuotr.

lokalinių problemų, kaip britiškojo 
ir sovietinio imperializmo konflik
tas. Priešingai, konfliktas yra tarp 
dvejų didžiulių sistemų, kurių vie
nos centras yra SSSR, antros — 
JAV." Paryžiaus konferencijos 
tikslas ir yra tą konfliktą išlyginti.

Amerikos kryžkelė
Prancūzų -Le Monde“, komen

tuodamas Bymes laikymąsi Pary
žiaus konferencijoje, bando išskai
tyti .jeigu ne JAV politinius tik
slus, tai bent jos diplomatijos no
rus.“ Tiems amerikiečių norams 
būdingas esąs prezidento Trumano 
pareiškimas Čikagoje balandžio 6 
d.: .JAV šiandien yra galinga tau
ta; už ją galingesnės nėra pasau
lyje . . . Tatai reiškia, kad su to- 
kia.galybe mums tenka ir pareiga 
imtis vadovauti pasaulio organiza
vimui." Su tokiais užsimojimais 
sutinką visi politiškai suinteresu
oti ir galvoją amerikiečiai, tiek li
beralai, tiek konservatoriai. Pir
mieji pabrėžtą labiau idealistinius 
motyvus, antrieji praktiškuosius.

Amerikiečių koncepcija numa
tanti: .1. pasiūlyti sovietams — be 
politinio pirkliavimo ir griežtai 
Amerikos interesų rėmuose — kon
struktyvaus bendradarbiavimo pla
ną, kuris leistų Rytų ir Vakarų 
kultūroms susisiekti abipusės pa
garbos plotmėje; 2. taikos proble
mas traktuoti pagal Jungtinių Tau
tų dvasią ir raidę, t. y. suteikiant 
mažosioms tautoms demokratinio 
saugumo maksimumą, pagerbiant 
jų laisvą politinę evoliuciją."

Žodžiu, vadovaują politiniai JAV 
sluoksniai yra užsimoję angažuoti 

’JAV alstybes pasiimti svarbiausią
ją atsakomybę už teisingą pasau
lio taiką ir saugumą. Bet amerikie
čių visuomenėje reiškiasi ir kitų 
tendencijų. Jack Steele .New York 
Herald Tribune“ skelbia savo ty- 

^rinėjimų rezultatus ir rašo, jog 
.Amerikos publika yra pasidari
usi nepaprastai apatiška politiš
kai . . . Sąjungininkų ' tarpusavio
nesutarimai ir tarptautiniai įtarinė
jimai padrąsina izoliacionistus po-1 garsusis Jeruzalės muftis . . .

Htikus ... Po karo atgijo opozi
cija tarptautiniam bendradarbiavi
mui, o vidaus sukrėtimai (strei
kai . . .) duoda naujų impulsų izo- 
liacionizmui.“ Pradiniai rinkimai 
Nebraskoje, kur didele balsų dau
guma buvo išrinktas užkietėjęs 
izoliacijos politikas, sukėlė didelį 
dėmesį tiek pačioje. Amerikoje, 
tiek Europoje, ’kuri visas viltis 
deda į JAV pilną dalyvavimą 
tarptautiniame bendradarbiavime.

Atominė diplomatija
Kaip žinom, JTO atominei ko

misijai yra pateikti du projektai - 
Barucho (JAV) ir Gromyko (SSSR).

„Baruchas (rašo ,Le Monde“) 
siūlo sudaryti aukščiausią tarybą 
atominei energijai išnaudoti, or

ganizmą, kuris būtų visiškai nepri
klausomas . . . JAVal sotybės ato
minio ginklo paslaptį tesutinka pa
tikėti tam organui tik tada, kai 
kontrolė bus ne tik suorganizuota, 
bet ir veiks efektingai. Dabartinių 
savo pirmenybių jie be tikrų ga
rantijų neatsižadės.'

Sovietų projektas (rašo toliau 
prancūzų laikraštis) reikalauja 
greito atominič nusiginklavimo, 
bet aiškiai nenusako kontrolės 
priemonių. Antras ir, rodos svar
biausias ginčijamas punktas yra 
veto klausimas. Dėl jo bus daugi
ausia ginčų. Gromyko pasisako 
prieš veto panaikinimą . . . Įsta
tymas turi galioti visiems;_ kitaip 
jis negalios niekam. Jeigu visi ne
bus linkę jį priimti be išimčių, be 
privilegijų, taigi be veto,. tai dis
kusijos bus bergždžios.“

Pati savo tarpe nesutarus, ato
minė komisija šiuos klausimus pa
vedė pakomisei.

Palestinos užkulisiai
Kokie buvo, gilesnieji motyvai 

drastiškos britų akcijos prieš žydų 
teroristų organizacijas Palestinoje? 
.Le Monde“ mato pirmiausia kari
nius sumetimus. .Negalima gi lei
sti, kad krašte, kuris paverčiamas 
didžiule strategine baze, būtų gin
kluotų pajėgų, kurios šachuotų 
aukštosios vadovybės planus, sa
botuotų susisiekimo kelius ir grob
stytų Jo Didybės karininkus.“

Toliau laikraštis rašo apie dvi 
jėgas, kurios ligi šiol Palestinoj 
išlaikė tam tikrą pusiausvyrą; tai 
žydai ir .arabai, kurių derybų ko- 
zyris visada būdavo, kad iš viso 
yra 30 mil. arabų ir 400 mil. mu- 
zulmonų." Dabar, britams krau
stantis iš Egypto ir Palestinai pa
virsiant itin reikšminga strategine 
sritimi, toji pusiausvyra, atrodo 
gali būti sugriauta arabų naudai. 
Tas pats ,Le Monde“ praneša, jog 
Kaire su arabais rimtai deramasi 
dėl nepriklausomos Ir suvereninės 
Palestinos valstybės, kurios galva
numatomas ne kas kitas, kaip
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