
as nuvyto. 
Vėl atgyja. 
Šiandien viena, 
Rytoj kita, 
O poryt ir vėl mūs diena. 
Daina saulėm nusagstyta.

Kazys Binkis

Kaina 80 Rpf.

' Lietuvos > 
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Vyt. Alantas

Kandžiu pavojus
—.Trošku ... Visą laiką skamba 

ausyse tos pačios kęlbos apie da
vinius, drabužius, a’valynę, visur ta 
pati iki būtiniausių kasdienybių su- 
smuljtėjusi galvosena. Kada visa 
tai pasibaigs? Mes atpratome 
plačiau galvoti, ramindamiesi .tuo, 
kad dabar už mus kiti galvoja... 
Daugelio galvojimas nesiekia to
liau, aip iki stovyklos ribų. Mums 
gresia dvasinis ir moralinis ban
krotas. Apatijos kandys suka sau 
lizdus mūsų smegenyse. Kartais 
mane apima kažin kokia baimė, 
kad, rodos, aš girdžiu atburzgian- 
čią beprotnamio mašiną manęs 
paimti...

Taip man kalbėjo vienas atsitik
tinis pažįstamas, regis, gimnazijos 
mokytojas, važiuojant traukiniu. Iš 
jo veido buvo matyti, kad jis iš ti
krųjų išgyvena žmogaus tragediją, 
kuris iš paskutiniųjų stengiasi išsi
laikyti paviršiuje, bet kurį susmul- 
kėjusios kasdienybės rutina traukia 
į savo gelmę. ,

Aš jį paklausiau, kas, jo many
mu, darytina. Jis žiūrėjo susimąstęs 
pro langą į slenkantį saulėtą Ba
varijos žemės vaizdą ir tik po ilgo 
tylėjimo atsakė:

— Išsaugokime nuo kandžių nors 
tai, ką mes išsivežėme iš savo tė
vynės.

Tie žodžiai mane nustebino savo 
kuklumu. Aš tikėjaus išgirsiąs iš 
savo naujo pažįstamo ilgas tiradas 
apie tėvynės meilę, pasiaukojimą, 
„pasimokymą” gyvenant svetur, 
bet jis pasakė tik tuos paprastus 
žodžius: išsaugokime nors taį, Rą 
mes išsivežėme iš tėvynės. Aš su
simąsčiau.

Ką mes iš savo tėvynės išsive
žėme? Turto? Mes jo tiek maža 
tegalėjome pasiimti, kad net kal
bėti apie tai nėra ko. Dėl turto 
mes per daug ir nesisielojame, nes' 
žinome, kad, atsikūrus laisvai Lie
tuvai, mes vėl galėsime pasiturimai 
gyventi.

Kitas, reikalas yra su dvasinėmis 
vertybėmis. Žinoma, bibliotekos, 
muziejai, meno galerijos liko Lie
tuvoje; mes dvasinių vertybių te
galėjome pasiimti tiek, kiek kas 
turėjome savo galvose ir širdyse, 
ūkininkas, be abejo, nepasiėmė 
plūgo, bet jis išsivežė savo mokėji
mą žemę dirbti; chirurgas gal rie- 
pasiėmė savo lanceto, bet jis ne
galėjo neišsivežti savo chirurginio 
meno;.mokytojas, gal būt, neatsi
gabeno prisikrovęs lagaminus va
dovėlių, bet jis atsivežė savo pe
dagoginį pasiruošimą bei patyri- 
mą-Dabar tūkstančiai profesinių 
įrankiu rūdija, nes savo srityje te
gali dirbti tik mažas pabėgėlių 
nuošimtis. Kitaip sakant, didelį 
mūsų tautos dvasinį turtą ėda kan
dys. Bet, gal būt, į tai nereikėtų 
žiūrėti labai tragiškai, nes surū

dijęs įrankis, paleistas į darbą, ne-1 
trunka ir vėl nusišveisti.

Kitas dalykas yra daug svarbes
nis. Kyla pavojus, kad kandys neį
siveistų mūsų pačiame lietuviška-

išrabtos gėlės. Ir šiandie mes maž
daug visi sergame savo tėvynės 
nostalgija. Su ligomis paprastai 
kovojama, bet nostalgijos ligą mes 
puoselėjame ir ją reikia puoselėti.

V. K. Jonynas. Iliustracija Prosper Mėrimėe veikalui „Eė manuscrit 
du professeur Wittembach", medžio graviūra, 1946

me pagrinde. Bėgdami iš Lietuvos, 
mes išsivežėme didžibusią dvasinę 
vertybę: karštą tėvynės meilę, gilų 
įsitikinimą, kad mes galime būti 
„pilnais” žmonėmis tik savo tėvy
nėje, kad, neatsigaivinę savo že
mės sultimis, mes nuvysime, kaip

Tai yra paradoksas, bei tame pa
radokse glūdi mūsų išganymas. Jc: 
mes nesirgtume nostalgija, kas C 
mūsų pasidarytų? Apatijos apimta 
masė, godžiai besidairanti po že
mės rutulį ramios ir šiltos vietelės, 
kur būtų galima ramiai nutūpti. Per 

savo tėvynės ilgesį mes parodome 
pasauliui savo valią būti ir pasilikti 
lietuviais. Visa mūsų tremtinių 
spauda, literatūra, scenos menas 
tėra tik viena kalba apie savo 

gimtojo krašto pasiilgimą. Ir atro
do, kad mūsų tėvynės ilgesys yra 
toks savaime suprantamas daly
kas, kad apie jį nėra prasmės ir 
bekalbėti. Kitais žodžiais,, mes 
vaizduojamės, kad mūsų tėvynės 
meilės sektoriuje viskas tvarkoje. 

Mums gal net ir į galvą neateina 
mintis, kad mūsų tremtinių dvasi
nio ramsčio pagrinde gali įsiveisti 
kandys. Bet ar ne per daug mes 
esame įsitikinę neklystą?

Štai kitas pasikalbėjimas. Jis 
amatininkas, geras lietuvis dzūkas, 
apsitrynęs, gėjai prieš karą gyve
nęs Lietuvoje. Jis man sakosi norįs 
išvažiuoti į Australiją. Aš jam sa
kau, kad tai labai toli, kad iš ten 
sunku būtų grįžti į Lietuvą. Jis man 
visai ramiai, šypsodamasis, atsako:

— O ko grįžti? Jei gerai įsikursi, 
gali ir ten gyventi.

Aš pamaniau, kad jis juokauja, 
bet iš tolesnio pokalbio pasirodė, 
kad jis kalba rimtai. Jei gimnazijos 
mokytojo atsakymas mane nuste
bino savo giliu paprastumu, tai 
amatininko žodžiai mane nustebino 
savo netikėtinumu. Į mane staiga 
padvelkė kandžių pagraužto lietu
viško galvojimo tvaikelis. Juk tie 
amatininko žodžiai reiškia: ten 
man tėvynė, kur man gerai. Kitaip 
sakant, pilna lietuviško' jausmo 
atrofija, visiškas atkritimas nuo 
tautinio kamieno. Jis dar tebegy
vena lietuvių bendruomenėje, bet 
galvoja jau nebe lietuviškai, bet 
australiškai, amerikoniškai, brazi
liškai ar dar kitaip. Kadangi dva
sinių ryšių su lietuvių tauta jis ne
beturi, tai jo galvosena jau yra 
pasiruošusi priimti bet kurios kitos 
tautos asimiliacijos grūdą, kuris 
labai lengvai sudygs ir sulapos 
buvusio lietuvio dvasioje...

Vadinasi, ir. šiame sektoriuje 
kandys savo darbą dirba. Tepraėjo 
dveji tremties metaį, o žiūrėk, vie
nam kitam jos jau pagraužė lietu
vybės nervą. Žinoma, galima save 
raminti ir tokia mintimi:*gerai, kad 
pelai nubyra, grūdai pasiliks gry
nesnį. Taip, ta mintis būtų sveika, 
jei tautos pajėgų eikvojime mums 
nereikėtų laikytis ko šykščiausio 
taupumo principo. Čia nenoromis 
kyla klausimas: kas gi atsitiks, jei 
mūsų tarpe vis daugiau atsiras to
kių, kuriems Australijos, Brazilijos 
ar Pietų Afrikos šauksmas pasi
darys mielesnis už tėvynės šauk
smą?

Ar bereikia daryti kokias išva
das? Jos savaime aiškios. Kandys 
nėra toks priešas, kuris tave už
puola trimituodamas ir litaurais 
skambindamas: jis puola negar
bingai, iš pasalų, nejučiomis. Tokia 
puolimo taktika yra pati pavojin
giausia. Juo labiau, kad apatijos ir 
kartais nevilties nuotaikose mūsų 
moralinis atsparumas sumenkėja. 
Šių laikų Lietuvos istorija mums 
lėmė būti budriais lietuvybės sar
gybiniais. Tai yra labai sunki, bet 
kartu ir labai garbinga mums liki
mo uždėta pareiga. Kas, eidamas 
tą sargybą, užsnūsta, tas nusikalsta 
lietuvių tautos sąžinei, tas išbraukia 
save iš tautinės bendruomenės. Tik 
būdami budrūs sargybiniai, išsau
gosime tai, ką išsivežėme iš savo 
tėvynės. Sirkime tėvynės ilgesio 
liga, tik nesirkime kandžių užkrės
tos lietuviškos galvosenos negala
vimais.

1
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LATVIAI APIE EMIGRACIJA
Nėra*) lengva šį klausimą nagri

nėti dėl mums visiems žinomų 
priežasčių. Tačiau, nežiūrint to, 
kad mes labai norim sulaukti di
džiosios grįžimo valandos, dėl su
siraizgiusias politinės pasaulio pa 
dėties šis mūsų laukimas gali už
sitęsti ir pasidaryti aktualus mūsų 
būsimos emigracijos klausimas. Vi
sur, kur tik yra latvių, jie ne
pailstamai daro visa galima, kad 
'pasaulis išgirstų mažų tautų balsą 
ir pagal Atlanto Chartą bei kitas 
iškilmingas deklaracijas grąžintų 
joms atimtas teises. Nėra abejonės, 
kad demokratinio pasaulio nusista
tymas yra mūsų pusėje. Bet nuo 
to ligi realių žingsnių ir galimybių 
ką nors padaryti mažų tautų labui 
yra žinomas atstumas, kurio su
mažinimas šiandien dar nėra nu
matomas.

Jei emigracija taptų aktuali, mes 
negalim jos laikyti bėgimu nuo 
bendros pareigos. Į ją žiūrim kaip 
į mūsų tautinės bendruomenės ir 
jos gyvybės apsaugą. Taip pat yra 
aiškus Latvių Centrinės Tarybos 
ir Latvių Centrinio Komiteto nu
sistatymas, kad keltis mes galim 
tik bendrai ir išlaikydami savo 
tautinę vienybę. Bendrai mes no
rim toliau kovoti už savo egzisten
ciją, savo kultūrą ir idealus, kartu 
turėdami priteš akis tikslą — 
laisvos Latvijos atstatymą ir pa
galbą tiems, kurie patys sau dau
giau padėti nebegali.

Tūkstančiai klausimų kyla, svars
tant būsimą emigraciją. Kaip bus 
su darbu, socialiniu aprūpinimu,

•) Norėdami gerb. Skaitytojus 
supažindinti, ką galvoja apie emi
graciją mūsų bendro likimo kaimy
nai latviai, duodame šį jų laik
rašty „Apskats" (Nr. 55) tilpusi 
straipsnį. 

Balys Augustlnavičius

Sugrizimas
Vidunaktis. Pušy senoj nubudęs varnas krankia,
O aš blaškaus per miegą neramiai: —
Jaučiu — tarytum pūką, kelia mielos, švelnios rankos
Ir neša tarp šviesių žvaigždžių tenai,
Kur šviečia man pažįstami namai-----------

Žalia lanka, per baltaplaukių ramunėlių galvas,'"
Ateina pasitikt manęs mama —
Lyg paukštę, ieškančią bevilčiai lizdo ir pagalbos, 
Mane ji glaudžia prie širdies pravirkdama — 
Ir srūva upėmis jos meilės šiluma------

Ir balsas, taip seniai girdėtas, man i ausį kužda:
— Iš tolimos kelionės sugrįžai,
Kaip kregždė pasiklydusi į savo mielą gūžtą-------
Ir vedas ji mane namo papieviais ir daržais, 
O ryto saulėj kvepia taip svaiginančiai beržai.

Ansbacho lietuvių kombinuota futb olo komanda J. Gaidžio nuotr.

latvių kultūros kėlimu, galimybe 
turėti laisvo žmogaus gyvenimą, 
padėti tėvynei ir į ją grįžti taip 
vieningai, kaip mes esam šioje 
laukimo emigracijoje. Visu tuo 
rūpindamiesi, tuojau susiduriame 
su visa valstybės emigracine po
litika, kuri daugiau ar mažiau 
kiekvieno krašto rankose yra 
įrankis kelti ir stiprinti jos tauti
nei galiai. Prancūzija mielai pri
imtų emigrantus, bet šiems po ku
rio laiko reikia tapti prancūzais. 
Daugumas Pietų Amerikos kraštų 
nori priimti tik italus ir ispanus, 
nes šie lengviau asimiliuojasi ir 
greičiau tampa atitinkamo krašto 
tautiečiais.

Kaip rasti šiai formulei sprendi
mą? Ar neužtenka tų tradicijų, ku
rias mes parodėm Tautų Sąjungoj, 
būdami geri Europos piliečiai? 
Latviai gali būti geri ir brangina
mi valstybės piliečiai, bet jie taip 
pat nenori netekti savo laviškumo. 
Gal būt, viena kita valstybė čia 
įžvelgs ką nors revoliucionieriško 
ir gresiančio dabartinei politinei 
sistemai, tačiau, susipažinę su 
latviais, jie pakeis savo nuomonę.

Iš nusistatymo emigruoti bendrai 
išplaukia kitas klausimas: kur 
emigruoti. Aišku, kad ten, kur 
yra galimybė apsaugoti mūsų vie
nybę. Pirmenybę duodam kraštams 
su tokia socialine ir ūkine struk
tūra ir klimato sąlygomis, kokios 
buvę mūsų gimtinėj. Todėl pir
miausia galvojame apie D. Brita
niją, Kanadą ir Jungtines Ameri
kos Valstybes. Taip pat ahtra ek
vatoriaus pusė atitinkamo platumo 
laipsny būtų tinkama apsigyventi, 
bet šių kraštų visuomehinė ir so
cialinė struktūra labai skiriasi nuo 
mūsų gyvenimo sąlygų. Tačiau la
biausiai mes pasitiktumėm Europoj, 
jei tik būtų galimybė saugiai gy

venti ir dirbti Jungtinių Tautų 
globoje, už kurią mes atsimokė
tume savo darbštumu.

Mūsų norai ir pageidavimai da
bartinėse sąlygose dažnai turi tik 
an fra eilės reikšmės. Todėl savo 
protu mes turim apsvarstyti visas 
būsimos emigracijos galimybes. 
Tuo tarpu dar nė viena valstybė 
nėra radikaliai pakeitusi savo emi
gracinės politikos. Visur tebėra 
įstatymai tokie pat, kokie buvo 
prieš šį karą. Ir toliau emigracija 
pasilieka stipriai kontingentais su
varžyta ir kapitalu bei giminystės 
cenzais apribota. Tačiau jau viena 
kita valstybė praneša, jog yra su
daromi planai naujų emigrantų 
priėmimui didesniu skaičium. Visi 
ženklai rodo, kad anksčiau kaip 
1947 m. nieko ypatingo emigraci
jos srity neįvyks. Tatai duoda 
mums galimybės apsvarstyti visus 
klausimus, kurie yra susiję su bū
sima mūsų emigracija.

Iš darbų, kurių mes galim imtis 
ruošdamiesi būsimai emigracijai, 
svarbiausia yra susitarti su vy
riausybėmis tų kraštų, kuriuos lai
kome mūsų emigracijai tinka
miausiais. Šia prasme atitinkamas 
uždavinys tenka mūsų pasiunti
niams užsieny ir ankstyvesnėms 
emigrantų organizacijoms Ameri
kos kontinente. Tatai yra supratę 
mūsų pasiuntiniai ir tautiečiai už

Savukynas stumia rutulį (Iš sporto 
šventės Oberlenningene)
• V. Bacevičiaus nuotr.

okeano, ir jau yra pradėję pirmuo
sius žingsnius.

Latvijos pasiuntinys D. Britani
joj K. Zarinš savo balandžio mėn. 
18 d. rašte Jungtinėms Tautoms 
nurodo, kad geriausias šio klausi
mo išsprendimas, žinoma, būtų 
Latvijos laisvės ir nepriklausomy
bės atstatymas, nes tuomet latvių 
DP problema būtų automatiškai 
likviduota. Bet kai tuo tarpu tatai 
nėra galima, reikia rasti koks nors 
laikinis sprendimas. Be projekto 
duoti DP darbo pačiose stovyklose 
svarbiau . būtų atnaujinti latvių 
DP kontaktą su žeme, su žemės 
ūkiu, organizuojant atitinkamas DP 
darbo grupes Europos kbntinente 
ar britų salose. Jei ir tai neįma
noma, latviai norėtų laikinai apsi
gyventi anglosaksų žemėse — D. 
Britanijoj bei jos dominijose ir* 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Iškėlimas turi apimti visus latvius 
DP, ir jiems turi būti suteikta fi
nansinė pagalba, nes patys pabė
gėliai pinigų neturi.

Atitinkamų žygių Kanados įstai
gose imasi tenykštė Krikščionių 
Pagalbos Draugija Latvių Pabėgė
liams Remti (Christian Relief So
ciety for Latvian Refugees). Ji jau 
yra pradėjusi pasitarimus su Ka
nados emigracijos departamentu 
bei aprūpinimo ministerija dėl 
mūsų pabėgėlių eventualaus apgy
vendinimo Kanadoj. Organizacijos 
valdyba nurodo, jog jai trūksta 
priemonių šiai akcijai finansuoti,

Augsburgo sporto klubo „Dainava " 
cheno D P 13:1

boksininkai, laimėję prieš Mftn- t 
B. Norkūno nuotr.

bet ji yra pasiruošusi rūpintis, kad 
tautiečiai galėtų įsijungti į darbą 
ir greičiau pramokti kalbos. Tuo 
tarpu Kanadoj veikia anksčiau iš
leistas emigracijos įstatymas, ku
ris varžo įvažiavimą. Šiuo metu į 
Kanadą įvažiuoti yra vilties tik 
tiems, kurie čia turi pirmos eilės 
giminių. Tas pats taikoma ir emi
gracijai į D. Britaniją.
, Problematiškos taip pat yra emi
gracijos galimybės į Australiją ir 
Pietų Ameriką. Yra įkurta komisi
ja studijuoti latvių atkėlimui į 
Pietų Ameriką. Tuo tarpu šios ko
misijos darbas ribojasi pasiūlymu 
organizuoti latvių atkėlimą į Bo
liviją. Čia projektuojama rasti 
darbo žemės ūky. Apsigyvenimo 
vieta numatoma Gaibos ežero sri
tis, į kur pabėgėliai galėtų būti 
atvežti Paragvajaus upe iš Monte
video ar Buenos Aires. Projektas 
tuo tarpu palieka projektu, nes dar 
nėra žinomas Bolivijos vyriausybės 
šiuo klausimu nusistatymas bei 
kitos su tuo susijusios aplinkybės. 
Tačiau sveikintina komisijos min
tis tirti galimybes ir ruošti pro
jektus eventualiai emigracijai į 
Pietų Ameriką, kas galėtų būti ak
tualu, jei kitos perspektyvos at
kristų.

Aišku, kad būsimos emigracijos 
galimybių tyrimo darbą reikia 
tęsti. Tačiau tai darytina vado
vaujantis šaltu protu ir nepasiduo
dant paviršutiniškumui bei pani
kai. Matyti, kad šią žiemą mums 
reikės dar pasilikti Vokietijoj, to
dėl turime laiko klausimą vispu
siškai apsvarstyti ir paruošti. Jo
kiu atveju negalima pasikliauti 
privačių organizacijų ar asmenų 
pasiūlymais ir vykti į vieną ar 
kitą krašt'ą. Patyrimas rodo, kad 
labai dažnai šitokie pasiūlymai 

Aloyzas Baronas

Dūdele
Šaukė tau valio, nes tu narsiai kovojai — 
Tavo rankose tautos stiprybė ir dalia.
O šiandien tu aklas skurdžiai groji 
Palei stotį molio dūdele.

Tau krūtinę išpuošė medaliais. 
Sakė prakalbas jausmingas ir žavias. 
O šiandien jie praskuba pro šalį 
Nesustodami prie grojančio tavęs.

Ir užmiršo tavo žygius jie ir drąsą.
Nei medalių, nei tų žodžių, nei gėlių.. 
Dūdele pelnais! kuklų grašį — 
Eina metai vėl jiems įprastu keliu.

Kaip seniau, kai ašaros neėdė sūrios 
Nei akių aklų, nei sutrintos širdies. 
Ir, nedrąsiai tiesdamas kepurę, 
Lauki duonos, neatmindamas garbės.

Ir gerai, kad koveis už rytojų
Tu narsiai ir nenustodamas vilties.
Štai, dūdelę molio iškovojai
Ir šią puikią vietą prie stoties.

yra ne kas kita, kaip bandymas 
pasipelnyti iš kitų nelaimės. Ra
ginimai išvažiuoti jau sklinda tarp 
tautiečių Šveicarijoj ir taip pat 
Hamburgo stovyklose, kur nese
niai atsilankęs kažkoks agentas 
bandęs tautiečiams įkalbėti va
žiuoti į Amerikos kontinentą. Kol 
mes turime galimybę tiesiog kal
bėtis su vyriausybėmis bei atitin
kamomis įstaigomis, tai privatus 
tarpininkavimas nėra reikalingas. 
Tuo mes tik apeinam savo atsto
vus ir tautiečių organizacijas, ku
rios rodo savo gerą norą mums 
padėti. Taip pat nėra ko skubėti, 
nes- daugelį .giminaičiai kviečia į 
JAV ar D. Britaniją.

Visiems tautiečiams šiuo klausi
mu, kaip ir visais kitais, kurie 
yra susiję su mūsų būti ar nebūti, 
reikia vadovautis šaltu protu. DP 
klausimą, be to, dar svarstys JT 
organai rugsėjo mėn. Yra žinomas 
jų noras mums padėti. Nepriklau
somai nuo to, koks galėtų būti 
sprendimas, LCT ir LCK rūpinasi 
reikalingu šio klausimo sutvarky
mu. Tikėdamiesi geresnio, ruoški
mės blogesniam, mokykimės darbo 
ir anglų kalbos, kuri yra ir paliks 
pasaulinė kalba.

Emigracijos klausimu jau tarėsi 
LCT. Reikalinga /imtų paruošiamų
jų darbų, kad būtų galima sudaryti 
konkrečius projektus. Vyriausybės, 
su kuriomis mes norėsime šnekė
tis dėl mūsų priėmimo, norės ži
noti, kokia mūsų sudėtis amžiaus 
ir profesijų atžvilgiu, ką mes dir
bome anksčiau ir ką norėsim da
bar dirbti ir tt. Nepapraštai svar
bus finansavimo klausimas, trans
porto priemonės ir kt. Jei šių da
lykų sutvarkymas paraleliai eis su 
kitais persikėlimo tyrimo darbais, 
tada nieko netikėto neįvyks.
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Jurgis šlapikas

Pasaulis tremtinio akimis
1. Vietoje Jžangos. Iš esmės 

emigracija yra grynai ūkinis rei
kalas. Šis reikalas buvo carinės 
Rusijos laikais, ir tais laikais daug 
gražaus lietuvių jaunimo išvyko 
užjūrin laimės ieškoti. Emigraci
jos reikalai buvo \aktualūs ir ne
priklausomos Lietuvostmetais. Ta
da šiais reikalais rūpinosi daugiau
sia valstybinės Įstaigos ir Lietu
voje įsisteigę įvairių užsienio fir
mų emigracijos biurai. Tuomet bu
vo Vidaus Reikalų .Ministerijos 
Emigracijos referentūra, šiuo rei
kalu artimai rūpinosi Užsienių Rei
kalų Ministerijos atitinkami sky
riai ir mūsų atstovybės užsieniuo
se. Niekam neateidavo į galvą, kad 
emigracinių klausimų nagrinėjimas 
yra kenksmingas reikalas ir ker
tasi su bendrąja Lietuvos, kaip ne
priklausomos valstybės, politika. 
Todėl atrodo, kad ir šiuo metu 
viešai svarstyti tremtinių laikino 
įsikurdinimo reikalus nereiškia 
kenkti arba nusižengti bendrai 
mūsų tautinei linkmei. Šitokį 
svarstymą tenka laikyti vien kaip 
eilinio mūsų tremtinių ekonominio 
gyvenimo susitvarkymo . svarsty
mą. . Be to, visi jauste jaučiame, 
kad tuom tarpų dar negalima grįž
ti laisvon ir nepriklausomon Lie
tuvon. Artimesnėmis dienomis 
taip pat negalėsim grįžti į savąją 
tėvynę. Todėl verste esame ver
čiami pasižvalgyti pasaulyje, kur 
geriausiai būtų galima pragyventi, 
kol ateis laikas grįžimo Lietuvon. 
Juo labiau, kad ir UNRRA ar ki
ta kuri panaši organizacija nega
lės mūsų visą laiką išlaikyti da
bartinėse sąlygose, ir vieną dieną 
prireiks kur nors įsikurti ir sa
vistoviai gyventi, tariant, savu 
prakaitu duonos kąsni pelnytis. 
Besižvalgant pasaulyje, pirmoje 
eilėje tenka matyti, kas tremtiniui 
svarbu, įdomu ir kurią praktišką 
naudą galima turėti. Tačiau jokiu 
atveju negalima pretenduoti į ga
lutinį receptą tremtinių įkurdini
mui arba jų laimingo gyvenimo 
suradimui. Visa ši informacija ga
li būti vien palaida medžiaga vė
lesniems sprendimams, tyrinėji
mams arba pavienių suinteresuotų 
asmenų pastangoms sau laikiną 
duonos kąsnį susirasti ir įsikurti.

2. Rytų arba pietryčių Europos 
šalys. Kiekvienas karo viesulų 
pasekmėje atsiradome iš rytų, ir 
į rytus nukreiptos mūsų mintys 
ir mūsų žvilgsniai. Deja, kol kas 
rytų šalelės mums neprieinamos. 
Nei rytinėn Vokietijon, nei Len
kijon, nei Čekoslovakijon tuom 
tarpu vykti negalime, nors kaip 
mus į šias šalis arčiau savęs Tė
vynė trauktų. Lenkijon kiekvienas 
turime daug palinkimo, nežiūrint 
visų praeities skriaudų. Lenkų kal
bą daug kas mokame, jų papro
čius bei gyvenimą pažįstame, isto
rijos būvyje daug bendro turėję, 
žuvus baisiojo karo metu trečda
liui Lenkijos gyventojų, savo švie
suomenės jėgomis galėtume daug 
kur pagelbėti lenkams iš griuvė
sių atsikelti, žodžiu, galėtume bū
ti naudingi šio krašto šeiminin
kams ir žmoniškai patys gyventi. 
Tačiau dabartinės Lenkijos gyve
nimo sąlygos mums šias svajones 
išblaško, ir realybė diktuoja kol 
kas Lenkijon kojos nekelti.

Čekoslovakijoje iš senesnės pra
eities turėjome daug simpatijų. 
Daug kas mūsų čia mokslus ėjo, 
fabrikuose praktikavo, prekybą 
vedė, turi daugybę artimų žmonių 
ir galėtų gražiai šioje malonioje 
šalyje įsikurti. Tačiau ir čia kol 
kas negalime mėginti kurtis ir gy
venti dėl visiems mums labai ge
rai žinomų bei suprantamų prie
žasčių.

Pietryčiuose Bulgarija, Rumuni
ja, Vengrija mums nepasiekiamos. 
Austrijon vykti negalime, nes ten 
mūsų niekas neįsileis, austrai pa
tys didelį vargą vargsta ir kasdien 
rūpinasi, kaip savų svetimšalių at
sikratyti, o jų tarpe ir nemažo 
skaičiaus lietuvių; tai apie apsi
gyvenimą naujų ateivių nė kalbos 
negali būti.

3. Vakarų Vokietija. Dabartinė
se Anglų ir Prancūzų zonose gy
vena daugibė lietuvių tremtinių. 
Jų dauguma vokiečių deportuoti 
darbams,' politiniai pabėgėliai ir 
evakuotieji besiartinant frontui. 
Apie 70 % jų ūkininkai, darbinin
kai ir amatininkai, likusieji 30 % 
— valdininkai, tarnautojai, gydy
tojai, inžinieriai, profesoriai, advo

„Žibinto" Aukštesnioji Prekybos Mokykla su UNRRA Team 66 vadovybe (viduryje dir. H. H. Fuchs) 
ir lektoriais Soeste (dabar Grevene)

katai, dvasininkai, menininkai, 
žurnalistai ir prekybininkai.

Šios masės tremtinių dalis dar 
ir dabar gyvena visai privačiai. 
Dalis jų turi DP teises ir naudo
jasi parama iš UNRRA, bet dalis 
gyvena vokiečių teisėmis ir jokios 
paramos iš niekur negauna. Jų 
gyvenimas lygus vokiečių gyveni
mui ir gana sunkus. Į stovyklas jie 
nėjo dėl stovyklų gyventoju pa
dėties netikrumo. Galima prileisti, 
kad šitokių privačiai gyvenančių 
lietuvių žymi dalis ir toliau kartu 
tu vokiečiais vargs, dirbs ir kursis 
šioje Vakarų Vokietijos dalyje. 
Iš stovyklų tremtinių taip pat da
lis imsis verslų, pramonės, preky
bos ir įsikurs pavieniui visose tri
jose okupacinėse zonose. Jų gy
venimas nebus lengvas, ' nes jie 
turės pakelti visus Vak. Vokieti
jos gyventojų sunkumus, nors iš 
viso neaišku, ar svetimšaliai čia 
galės nuolat apsigyventi. Dalis 
lietuvių, ypač mokantieji geriau 
svetimąsias kalbas, gaus darbo 
UNRRA ar būsimos šelpimo orga
nizacijos įstaigose ir įmonėse arba 
okupacinės valdžios įstaigose, 
privačiai apsigyvens ir galės to
kiu būdu šiose vietose įsikurti. 
Tačiau šio darbo nepastovumas 
negali patikrinti ramaus ir tinkamo 
gyvenimo. Be abejo, gyvenimo są
lygos šioje Vak. Vokietijos daly
je daug kartų bus geresnės, kaip 
kartais siūlomos gėrybės Pietų 
Amerikoje aY ekvatorialinėje Afri
koje. Įsikūrimas čia juo lengves
nis, nes tremtiniai, nuolat gyven
dami, gali gerokai patyrinėti ir 

net savu kailiu išmėginti visas to
kio įsikūrimo bei gyvenimo sąly
gas. Be abejo, tremtinius, įsigiju
sius fabrikus, dailės dalykų krau
tuves, plytines ar panašiai, jau ga
lima laikyti įsikūrusiais, ir to
kiems ateities gyvenimas šiose 
vietovėse beveik patikrintas. To
kių jau mūsų tarpe yra ne vienas. 
Gal reiktų skatinti šiuo atveju ir 
kitų iniciatyvą? Juk demokratinė
je Vakarų Vokietijoje bus vietos 
gyventi ir dirbti nemažam skai
čiui svetimšalių, gi jų tarpe ir lie
tuviams, kurie neblogiausią vardą 
turi; tai kam dar įsikūrimo sąlygų 
ieškoti egzotinėse šalyse, jeigu 
čia lengvai jas galima rasti ir ne
toliese Lietuvos sunkuji laika pra
leisti?

4. Vak. Vokietijos Reino sritis. 
Daug tremtinių žvilgsnių nukreip
ta į Pareinj. Čia mūsų kai kurie 
centrai numato lietuvių • tremtinių 
apgyvendinimą kompaktine mase. 
Pareinio sritys prie Prancūzijos 

sienos arba Liuksemburgo gali bū
ti išskirtos į mandatinius vienetus 
arba į JTO valstybėlę, ir čia gali 
būti apgyvendinti ne tik lietuviai. 
Žinoma, tektų vietos gyventojus 
iškraustyti ir keletą apskričių už
leisti išvietintiems asmenims. 
Mandatinė arba JTO sritis nebūtų 
vokiečių administracijos žinioje, ir 
tat būtų labai priimtina bei tin
kama tremtiniams gyventi. Žino
ma, mažoje vietovėje uždarai ap
gyvendintiems svetimšaliams, iš 
visų pusių apsuptiems seniai gy
venančių tautų, ekonomiškai be 
kokios paramos iš šalies būtų 
sunku įsikurti ir išsilaikyti. Stig
tų pragyvenimo šaltinių ir reika
lingų kapitalų. Tačiau pirmąjį lai
kotarpi turėtų remti įsipareigoju
sios tarptautinės organizacijos, o 
vėliau jau galima būtų įsigyventi. 
Sittokiam bendram planui iš karto 
buvo pritarta ir kompetentingų 
įstaigų ir perduota toliau svarstyti, 
bet vėliau kelta dėl šio plano abe
jonių, ir galutinai reikalas nėra 
paaiškėjęs.

Šitoks įkurdinimas tremtiniams 
suteiktų daug teigiamų privalumų. 
Būtų atsižvelgta į tautinius ir kul
tūrinius interesus, medžiagiškai 
pragyventi būtų galima žmoniškai, 
nevargintų netinkamos klimatinės 
sąlygos ir pionieriško įsikurdinimo 
be jokių sąlygų negerovės. Aukš 
tos kultūros krašte galima būtų 
tinkamai susitvarkyti ir gražiai 
gyventi. Tačiau šis Pareinio pro
jektas tokiu ir pasilieka, ir Čia 
kokių konkretesnių dalykų nega
limai nuvokti ir negalima numaty

ti, ar tat kada nors bus realizuota. 
Žinoma, tremtinių įstaigos, pripa- 
žinusios šią mintį tinkama, galė
tų padėti rim*ų pastangų pačiam 
projekto įgyvendinimui.

5. Prancūzija. Mums gerai pažįs
tamas ir labai malonus kraštas 
su puikiu klimatu ir geromis gy
venimo sąlygomis. Daugybė mūsų 
šviesuolių Prancūzijoj mokslus 
ėjo, mūsų meno pajėgos nuolat 
bendradarbiavo, ir demokratinė 
Prancūzija visuomet puikiai supra
to mūsų siekimus, mūsų idėjas ir 
buvo mums tikrai palanki ir mus 
globojanti. Prekybos ryšiai mūsų 
buvo ne tik su Prancūzijos metro
polija, bet ir su jos artimesnė
mis ir tolimiausiomis kolonijomis. 
Lietuvių nuolat gyvendavo Pran
cūzijoje, Siaurės Afrikoje ir net 
Indokinijoje.

Du trečdaliai Prancūzijos ploto 
užimti žemės ūkiu. Kviečių, cukri
nių runkelių, biilvių kultūros čia 
gražiai išsirutulioja. Daržovių plan

tacijos -užima didelius plotus. Vy
nuogynai ir vaisių sodai sudaro 
rimtą žemės ūkio šaka. Gyvulinin
kystė — raguočiu, avių bei kiau
lių ir paukščių pavyzdingi ūkiai 
Pancūzijoje iš seno klesti. Visa tat 
lietuviams artimos darbo sritys, ir 
čia tūlas lietuvis gražaus darbo ir 
pragyvenimo rastų.

Prancūzija nori ir gali šiuo metu 
priimti net ligi 3 mil. imigrantų. 
Čia trūksta darbo rankų, čia rei
kia naujų' žmonių demografinei 
būklei pataisyti. Prancūzijos kli
matas švelnus ir sveikas, žemės 
labai derlingos. Galimybių įsikurti 
žemės ūkyie lietuviams labai 
daug. Prancūzai žemės ūkio dar
bų nemėgsta ir dažnai meta ūkius 
ir išvyksta į miestus. Yra daug 
paliktų ir niekieno nedirbamų 
ūkių. Gedima gauti išsinuomoti 
ūkius arba vynuogių plantacijas. 
Prancūzų valstybiniai organai pa
lankiai žiūri į baltiečių imigraciją, 
žada net baltiečiams leisti kultū
rines įstaigas, mokyklas ir pan.

Tačiau, nežiūrint šių gerų kli
matinių ir ūkinių privalumų, tuom 
tarpu įsikurdinimo Prancūzijoje 
klausimas yra'visai neaiškus. Ga
lutinai nenusistovėjus Prancūzijos 
vidaus santvarkai, kiekvienam čia 
atvykusiam tremtiniui gresia pa
vojus būti priverstinai gražintam į 
Sovietų Sąjungą, o juo labiau, kad 
čia veikia neaiškios repatriacijos 
sutartys ir 1.1. Iš antros pusės, 
Prancūzų įstatymai svetimšalių po
žiūriu gana nepalankūs. Pavyzdž., 
neleidžiama laisvai verstis preky
ba, pramone, verslais, laisvomis 

profesijomis, kilti į aukštesnius 
socialinius sluoksnius. Be to, pran
cūzai netolerantiški tautinių ma
žumų požiūriu ir veda atitinkamą 
asimiliacijos politiką. Šiuo metu 
daugumą Prancūzijos lietuvių pa
sirengę išvykti užjūrin.

Dabar Prancūzijoje vyksta iš pa
grindų buvusių vertybių perverti
nimas, gyvenimas organizuojamas 
visai naujais pagrindais ir visai 
naujų tikrai demokratinių pajėgų, 
o todėl tenka tikėtis, kad netoli
moje ateityje bus iš pagrindų per
žiūrėti imigracijos nuostatai, sve
timšaliai teisių požiūriu bus prily
ginti prancūzams ir atsiras visai 
naujos galimybės lietuviams įsi
kurti šioje iš seno mums svetin
goje ir tikrai tautų bei paskirų 
žmonių laisvę respektuojančioje 
.Prancūzijoje.

6. šiaurės Afrika. Tremtiniai sa* 
vo planavimuose dažnai prisimena 
ir Šiaurės Afriką, o ypač gyvenan
tieji Prancūzų zonoje. Tačiau šis 
kraštas mums menkai prieinamas. 
Du trečdaliai metų yra karšto ir 
sauso klimato įtakose. Mums sun
kiai tat pakeliama. Karo metu ši 
Afrikos dalis vietomis žymiai nu
kentėjo. Vietos gyventojų papro
čiai, kultūra ir gyvenimas mums 
visai svetimi, nors daugumoje šį 
kraštą yra pasiekusi ir bendrinė 
vakarinių tautų kurltūra. Kiek pa
lankesnių perspektyvų čia įsikurti 
nesimato, nors kraštas gražus ir 
ūkiškai vietomis susitvarkęs.

7. Šveicarija, Ispanija, Portugali
ja, Liuksemburgas, Belgija. Šios 
šalys tuom tarpu imigrantų neįsi
leidžia. Išimties keliu leidžia tik 
tranzitu per jas pravažiuoti. Šiuo 
reikalu tenka kreiptis į atitinka
mus konsulatus. Belgija turi repa
triacijos sutartį su Sovietų Sąjun
ga. Žinoma, kas turi iš seniau šio
se šalyse rimtus ryšius arba arti
mus gimines, tas gali atitinkama 
tvarka kelti ir laikino apsigyveni
mo klausimus. Mūsų įvairiame gy
venime išimčių dažnai pasitaiko. 
Nagrinėjame daugiau didesnio 
temtinių skaičiaus" įsikūrimo rei
kalus.

8. Olandija, Danija, Norvegija, 
Švedija. Čia nedidelis lietuvių 
skaičius dabar gyvena. Danijoje 
lietuviai turi savo organizaciją, 
leidžia laikraštėli ir turi teisę į 
darbą. Švedijoj lietuviai taip pat 
organizuoti. Dauguma turi darbą 
ir gyvena, palyginti, gražiai. Jų 
geram vardui ir tautiniam darbui 
kenkia pasireiškusi nesantaika. 
Kol kas šiose mums artimose ša
lyse įsikurti jokių perspektyvų ne
simato. Dalis čia gyvenančių lie
tuvių pasiryžę kitur ieškoti įsikū
rimo galimybių.

9. Didžioji Britanija. Iš seno 
čia gyvena nemažas lietuvių skai
čius Pastaraisiais Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo metais 
su Anglija turėjome daug ry
šių ir ypač prekybos srityje. 
Aukštas gyvenimo lygis mums ge
rai žinomas, ir įsikūrimo sąlygos 
visais požiūriais mums būtų pa
lankios ir priimtines.

1945 m. lapkričio mėn. 13 d. Že
muosiuose Rūmuose Vidaus Reika
lų Ministeris pareiškė, kad Anglų 
Karališkoji Vyriausybė, norėdama 
palengvinti vargą Europoje, yra 
nutarusi įsileisti tam tikrų imigran
tų į Didžiąją Britaniją, būtent, ku
rie turi čia artimų giminių. Bus 
duota proga vyrams, žmonoms, se
niems tėvams ir nepilnamečiams 
vaikams bei vaikaičiams atvykti 
gyventi Didž.. Britanijoj. Šia proga 
smulkiai buvo įvardinta imigrantų 
kategorijos ir įsileidimo sąlygos. 
Visi atvykusieji, kurie pajėgūs, 
turės dirbti. Ministeris pareiškė- 
viltį,, kad ir kiti kraštai paseks 
Didž. Britanijos pavyzdžiu.

Turimomis žiniomis, svetimša
liams Didž. Britanijoj būtų darbo- 
žemės ūkyje, požeminėse kasyklose 
ir namų ruošoje. Kiekvienu atveju 

(Perkelta į 5 psl.)
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Paulius Stelingis

KRAUJAS
Paimu rašalu permirkusią 

plunksną ir rašau... Tačiau juk 
tai nėra rašalas. Tai yra kraujas, 
tikras kraujas!... Aš rašau apie 
mirusį draugą, ir rašalo raudonu
mas man primena kraują...

Ilgi vakaro šešėliai driekėsi dul
kėtu vieškeliu. Stiprios sargybos 
lydimi, mes vos bepavilkome ko
jas. Frontas buvo pralaužtas, ir 
mus varė tolyn per mums nepa
žįstamą žemę. Jei ne užgesusios 
saulės žaros, nebūčiau pasakęs 
kur: į rytus ar vakarus? Savo 
nustebimui, mes pasukome į ry
tus. Kelias buvo miškėtas ir vin
giuotas.

Pamažu artėjo padangę nušvie
tę gaisrai ir nyko sodybų silue
tai. Mes žengėme per žemę, ku
rtoje nebuvo matyti nė vieno ži
burėlio, per kaimus, kuriuose ne
buvo nė vieno liepsnojančio ži
dinio ... Nė vieno žmogaus, kuris 
būtų mūsų draugas ar bičiulis, nė 
vienos širdies, kuri būtų taip pa
niekinta ir skriaudžiama, kaip 
mūsiškės. Gal būt, aš nežinau; gal 
tarp tamsių sodybų, gal juodoj 
miškų tankmėj; gal ten buvo pa
sislėpę prievarta iš namų išvary
tieji gyventojai; gal ten kuri nors 
motina glaudė prie karštos šir
dies drebantį kūdikį ir dalijosi su 
juo paskutiniu duonos kąsniu, ti
kėdama jo ligoje sustiprėjusią 
sveikata; gal ten, pirmose fronto 
linijose, pilki kareiviai gynė mažą 
žemės pėdą, vieni ir kiti kaip 
šventus duotos priesaikos žo
džius ... Gal būt...

Staiga mus sustabdė. Aiškiai 
buvo girdėti kulkosvaidžiai.

— Argi čia jau jie, apkasai? — 
paklausė manę susijaudinęs drau
gas.

—Man atrodo, kad taip... — 
atsakiau aš, lyg senas karys, ir 
stebėjausi, kodėl jo toks dreban
tis balsas.

— Taip. Jie... priešo apkasai, 
— pakartojo šalia mūsų stovėjęs 
sargybinis. Buvo keista: kaip jis 
galėjo suprasti lietuviškai? Juk 
mes kalbėjome jam nesupranta
ma kalba. Aš klausiamai pažvel
giau į jo akis ir mačiau, kaip 
mūsų narsiojo sargybinio veidu 
praslinko baimės šešėlis. Man pa
sidarė kažkaip drąsiau, lyg aš bū
čiau čia ne varu atvarytas ver
gas, bet turįs dar teisių ir reika
lavimų žmogus, kaip tūkstančiai ir 
milijonai, kuriems laisvė yra 
švenčiausias įstatymų įstatymas. 
Man pasidarė drąsiau, nes aš jau
čiau šalia savęs drebančią savo 
priešo širdį, kuri; ką tik grasinus 
man mirtimi, pati drebėjo ir lau
kė mirties. Juk kiekvieną akimir
ką galėjo atskristi priešo patran
kos ugninis kamuolys ir suardyti 
jo godžią širdį, lygiai kaip ir ma
no, nenorinčią niekam keršyti ir 
nesiekiančią nieko svetimo, kas 
nėra mano ir mano paniekintos 
tautos.

Per mūsų galvas šaudė vokie
čių artilerija. Šviečiantys prožek
toriai raižė orą ir negyvomis savo 
akimis stengėsi įsižiūrėti į pilką 
dangų, kuriame burzgė plieno 
paukščiai, gargaliuojančiais bal
sais įsiūbuodami šaltą naktį. Jie 
skrido tiesiai į vakarus... Ir kai 
aš po kiek laiko atsisukau, man 
atrodė, kad dar tebėra neužgesu
sios vakaro žaros, lygiai tos, ku
rias aš prieš porą valandų mačiau 
besileidžiant saulei. Iš vos paste
bimai judančių liepsnų supratau, 

Aukštesnieji lietuvių prkybininkų kursai Ansbache „Meno", nuotr.

kad tai buvo gaisrai, sukelti anų 
plieno paukščių.

Artilerija tebešaudė. Ugnies ka
muoliai skrido per pilką dangų ir 
geso vos girdimai priešo žemėje. 
Ne, tai nebuvo priešo žemė. Tai 
buvo mano tėvų žemė, shvu krau
ju maitinusi kartų kartas. Įr su 
kokiu skausmu aš stebėjau, kai iš 
per dangų nuskridusio ugninio 
kamuolio imdavo kilti liepsnų lie
žuviai ir laižyti senas miestų mū
rų sienas ir samanotas kaimų tro
beles. Juk tai buvo man gerai 
pažįstami kaimai ir miestai. Su 
kokiu skausmu aš žvelgdavau į 
šventąją Lietuvą, kurios gražiųjų 
bažnyčių varpai tirpo ’ gaisrų 
liepsnose.

Atrodė, kad tai buvo kerštas 
priešui už plieno paukščių sukel
tus gaisrus vakaruose, kurie dar 
ir dabar tebeliepsnojo, nušvies- 
dami padangę. Taip... tai buvo 
kerštas, bet perdaug didelis ir 
baisus. Rami mano tauta neturi 
plieno paukščių blizgančiais spar
nais ir nesiekia svetimų žemių, 
bet kruvinas kerštas krinta ant 
jos vaikų, lyg ant didžiausių nu
sikaltėlių. Ant jų, kurie vakaro ir 
rytmečio maldose prašo Viešpatį 
tik kasdienės donos, o ne giedo
dami plėšrius himnus siekia vieš
patavimo.

Sakykite, ar jūs nesudrebėtu
mėte, matydami, kai iš netoliese 
tavęs nukritusio ugnies kamuolio 
sudraskytos brolio krūtinės ver
žiasi kraujas ir jis, prieš mirda
mas, dar nori kažką pasakyti, bet 
jau neįstengia. Jo liežuvis yra 
sustingęs, tartum akmuo, kurio 
paviršiumi nurieda lašas prašyto 
paduoti vandens. Jo lūpos yra 
praviros ir kažką šnabždančios, 
bet žodžiai jau nebesuprantami.

Kaz. Barauskas-Nendrė

Is, Vasaros pėdsaku6
(Trioletai)

' Lygumų lankos
Pievos, lygumos, lankos — 
Kiek tik akys įžiūri. 
Kiek neapglėbia rankos, — 
Pievos, lygumos, lankos. 
Tylom galvas nulenkiam, 
Mintys skęsta toj jūroj — 
Pievos, lygumos, lankos, 
Kiek tik akys įžiūri.'

Pradalgėliai
Pradalgėliai, pradalgėliai 
Žalio šieno vysta.
Dalgių muzika pašėlo — 
Pradalgėliai, pradalgėliai ...
Krinta, džiūsta margos gėlės — 
Žydinti jaunystė, 
Pradalgėliai, pradalgėliai 
Žalio šieno vysta.

Drugėlis

Paplasnok, paplasnok, baltas pievų 
drugeli, 

Nuo smilgos skurdžios prie smilgos! 
Vakare su saule baigsis tavasis 

kelias —
Paplasnok, paplasnok, baltas pievų 

drugeli.

Sidabrinėj rasoj į aukštį žiedas 
kelias,

Kaip ir tu, saulės jis ilais.
Paplasnok, paplasnok, baltas pievų 

drugeli, 
Nuo smilgos skurdžios prie smilgos. 

Nebesuprantami, nes jis yra mirš
tantis ir kalbantis nebe mūsų kal
ba, mūsų, keistų žmonių, kurie 
tvirtai laikomės įsikabinę nuodė
mingos žemės, o siekiame dan
gaus. Kokia skaudi yra ta pasku
tinė minutė, kada mirštančiojo 
akys žiūri į tave ir laukia atsaky
mo į tau nesuprantamus klausi
mus. O gal jam atrodo, kad tu 
supranti, bet nenori pagelbėti.

Aš drebančiomis rankomis pai
mu netikėtai iš sužeistojo kišenės 
iškritusį jo motinos atvaizdą. Tos 
pačios dvi gilios akys žiūri į ma
ne iš pageltusio popieriaus gaba
lėlio, lygiai kaip ir šitos tamsiai 
mėlynos, pasruvusios kraujo kla
ne.

—Paduok man jį, — suprantu 
iš jo akių, — paduok... — Iš
pildau aiškįai jo suprantamą pra
šymą.

Apdraskytomis rankomis jis 
glaudžia prie sukruvintos širdies 
paduotą nuotrauką. Su kokiu 
skausmu jis stengiasi dar kažką 
pratartį, bet neįstengia.

Aš nebegaliu sulaikyti ašarų ir 
nusigręžiu. Argi mes trokštame 
keršyti?...

Ginkluotoji sargyba ragino ko 
greičiau atgal, nes toli pro mėly
nuojantį mišką balo diena. Sku
bus vienam fronto bare apkasėlių 
kasimo darbas pasibaigė. Mes 
prievarta į juos naktį atvaromi ir 
rytmetį grąžinami, nes tiek arti 
fronto nėra įmanomas dienos dar
bas. Elitą naktį kasime tikrai nebe 
čia. Priešas perdaug greit veržiasi 
pirmyn, kad mes spėtumėme 
rausti naujas vietoves ir užpilti 
žuvusių kapus.

Jie nesigėdina mus beginklius 
atvesti kone į pirmąsias linijas ir 
versti gilinti purvinus savo tikslų 
griovius, įstatydami kasdien į 
mirties pavojų. Mes buvome kali
niai ir vykdėme jų įgeidžius. Ar 
tai nėra savotiška koncentracijos 
stovykla, verčianti alkanam ir 
kuone basam braidyti po šaltą 
purvą ir dirbti sunkiausius fizi
nius darbus. Taip. Mes buvome 
kaliniai su prailgintu mirties 
sprendimu.

Kai atsisukau, jis buvo miręs. 
O Dieve, koks skausmas jo moti
nos akyse!... Mano širdis ėmė 
drebėti, lyg drugio krečiama, iš 
siaubo, nes vėl prasidėjo netoli
mas sviedinių sprogimas. Aš bu
vau užmiršęs, kad jie neša mirtį 
tiek priešui, tiek draugui. Dabar 
aš drebėjau pats dėl savęs ir ne
bemačiau, kaip ginkluoti sargai 
švaistėsi buožėmis.

Šį vakarą aš matau krauju be
siveržiantį iš jo krūtinės, raudo
ną, kaip ugninio sviedinio lieps
nos. Cį vakarą aš matau gais
ruose paskendusią mano tėvų že
mę ...

A. a.Jokūbą
Stikloriu prisimenant
Liepos 25 d. mums žinomas Maž. 

Lietuvos veikėjas Jokūbas Stik- 
lorius būtų minėjęs 75 metus savo 
amžiaus. Tačiau likimas jį jau iš
plėšė iš mūsų tarpo. Naciams 
užėmus Klaipėdos kraštą, jis liko 
Klaipėdoje, kur turėjo savo na
mus. 1940 metais atvyko į Kauną 
aplankyti savo vaikų Beviešint 
Kaime, buvo suparaližuotas ir tu
rėjo pasilikti vietoje. Rusams už
grobus Lietuvą, jam nebebuvo ga
limybės išvykti atgal i gimtąjį 
kraštą. Kada tarp Vokietijos ir 
Rusijos buvo sutarta pasikeisti 
gyventojais, Stiklorius jau buvo 
kiek pasveikęs ir kartu su repatri- 
jantais galėjo iš bolševikų rojaus 
ištrūkti. Jis buvo gimęs Ragainės 
apskrityje. Tačiau naciai, nebo
jant savo pažadų nepersekioti ki
tų tautybių žmonių, jų netesėjo, 
net neleido sergančio žmogaus 
grįžti į namus, o nuvarė į volks- 
deutschu stovyklas, jo namus* nu
savino, atėmė pensiją, kurią gavo 
kaip buvęs vokiečių karys ir Did. 
Karo dalyvis. Naciai žinojo, kad 
Stiklorius buvo nepalaužiamas 
lietuvis ir kovotojas už savo tau
tos teises. Dėl to jie jam keršijo 
ir tik dėl senatvės ir ligos jis iš
vengė/ kone, stovyklos.

V. Rato Dailės Studijos kiaušy tojai parodoje prie savo darbų
V. Račkausko nuotr.

Gyventi tokiose blogose sąly
gose Stiklorius negalėjo. Jis vėl 
susirgo ir neišgyvenęs nei metų 
Trečiame Reiche mirė Tilžėje 1942 
vasario 19 d. ir buvo palaidotas 
ant Šešupės kranto, toje pat Maž. 
Lietuvos žemėje, už kurios išvada
vimą iš svetimo jungo jis visą 
amžių buvo kovojęs.

Kas pažino Jokūbą Stikloriu (o 
tik maža lietuvių jį nepažino arba 
bent nežinojo), tas žino jo vaid
menį Mažosios Lietuvos gyvenime. 
Jis ilgus metus buvo Klaipėdos 
miesto valdybos nariu ir miesto 
patarėju. Jis rūpinosi ypač lietuvių 
kultūrinio ir ekonominio gyvenimo 
sustiprinimo. Jo pastangomis buvo 
įsteigta Ryto bendrovė, kuri su 
laiku išaugo į didžiausią Klaipėdos 
krašte spaustuvę ir leidyklą. Visą 
laiką J. Stiklorius buvo Ryto ben
drovės valdybos pirmininku arba 
nariu. Jis taip pat aktyviai ben
dradarbiavo lietuvių laikraščiuosę, 
dalyvavo ir vadovavo organizaci
joms, buvo mokslo ir meno draugi
jos Aukuras steigėjas ir ilgame
tis pirmininkas. Draugija sukūrė 
Klaipėdoje lietuvių teatrą, kon
servatoriją ir vadovavo įvairiose 
meno ir kultūros' srityse. Aukuras 
turėjo savo biblioteką ir buvo 
įsteigęs muziejų. Jau buvo pareng
ti projektai muziejaus statybai, bet 
visa sutrukdė užplūdę kraštą na
ciai. Aukuro draugijos ir Jokūbo 
Stikloriaus vardas buvo tas pats. 
Šioje kultūros ir meno srityje J. 
Stikloriaus nuopelnai bus bene pa
tys didžiausi. Nors jo kilnus dar- 

’ bas buvo žiaurių nacių sumindžio
tas į purvą, iš tų purvų vėl išaugs 
tas gražus mūsų kultūros medis, 
kurį sodino a. a. Jokūbas Stiklorius. 
Tie jo pradėto darbo vaisiai bus 
gražiausias paminklas, kurį mirtin
gam galima pastatyti. Tikriau pa
sakius, tą paminklą J. Stiklorius 
jau pasistatė, bet jis mums pasi
darys gyvu tik tada, kada mes jo 
pradėtą darbą tesime.

J. Grigolaitis

LIETUVAITĖS
„PASAKŲ MIESTE“
Stuttgarto gatvėse žada mielą 

programą ir vilioja spalvingi pla
katai: „Marchenstadt Liliput..

Susirandi tą pasaklų miestą: ka
ruselės, įvairios loterijos, spalvingi 
malonumai vaikams ir suaugusiems, 
o už jų tikras iš pasakų išskaity
tas, miestas. Maži, spalvoti namu
kai, pro langus matosi maži, bet 
gražūs ir moderniški baldai, dra
bužiai. Lyg tam tikras pastatas, 
stovykla, tačiau toks, kokio nė 
vienas užsienietis Vokietijoj ne
matė. Švaru, gražu, patogu, tik vi
sa miniatiūroj — Kambariai neve- 
dusiems, šeimų butai. Virtuvėlės su 
mažais indeliais, seklyčios sų že
mučiais ir trumpučiais minkšta
suoliais, staleliai su gražiom gė
lėm, tualetiniai staleliai, kosmetika 
— Viskas yra tuose pasakų name

liuose, kas tik moderniam bei kul
tūringam žmogui reikalinga.

To mažo „pasakų miesto” gy
ventojai (apie 30 jų): — olandai, 
prancūzai, vokiečiai, lietuviai ir 
kt. — išpildo puikią, menišką pro
gramą Liliputų teatre.

Mes žiūrime į juos kaip į pasa
ką, ne realybės padarus; vaikai 
džiaugias ir juokias, suaugusieji 
gal kartais iš aukšto arba su per
dėtu pasigailėjimu seka juos. O 
jie yra, taip pat, kultūringi, įdo
mūs, simpatingi, su idealais ir 
silpnybėm, su gabumais ir atsiliki
mais. Jie žmonės, kaip ir mes di
dieji ūgiu. Kažkokių liaukų neiš- 
sivystymas sulaikė jų fizinį augi
mą, ir liko jie išskirti iš gyveni
mo, ir nukelti į „pasakų miestus", 
į cirkus, teatrus.

Nudžiugau išgirdusi kalbant lie
tuviškai, pasveikinau, buvau man
dagiai pakviesta į jų butą. Pasi
lenkusi įėjau pro mažas duris, 
nedrąsiai atsisėdau mažyčiam ma
žam minkštasuolin. Šeimininkės 
malonios. Dvi sesutės; Valerija 
(35 m. amž) ir Vladislava (33 m. 
amž) Stonkaitės, kilusids iš Že
maičių krašto, nuo Kretingos; jų 
tėvai ir kiti broliai bei seserys 
esą dideli normalūs žmonės. Jos 
gi dvi, dėl tam tikrų liaukų neiš- 
sivystymo kaltės turinčios būti 
mažos. Abi seserys optimistės, ne
nuleido galvą ir nepasidavė jų 
žiaurokam likimui. Savo darbu, 
pasiryžimu panorėjo gyvenimą 
padaryti naudingą žmonijai ir 
malonų sau. Ir padarė.

Valerija Stonkaitė būdama 18 m. 
įstojo į vieną cirko trupę, sesutė 
taip pat. Išvažiavo į Prancūziją. 
Viena tapo šokėja, antra akrobate. 
Ir važinėja po pasaulį iki šios 
dienos, ir džiugina , žiūrėtojus 
tikrai meniškai atliekamais nume
riais. Esą buvusios jau Prancūzi
joj, Anglijoj, Belgijoj, Olandijoj, 
Australijoj, Egipte, Indijoj, Ceilo- 
no saloj, Liuksemburge, dabar 
ilgesnį laiką Vokietijoje. Laisvai 
kalba anglų, prancūzų, vokiečių, 
rusų kalbomis. Lietuvių kalbą 
vartoja tarp savęs, turi išlaikiu
sios, net žemaičių tarmę. Labai 
išsiilgusios lietuviškos spaudos.

Kažkas iš lietuvių joms atneš- 
davęs Vokietijoj lietuviškų laik
raščių. Lietuvos esančios išsiilgu
sios, bet dabar nenorinčios grįžti. 
Jos gyvena tomis pačiomis min
timis, tais pačiais lūkesčiais, kaip 
ir mes. Toje pačioje grupėje esąs 
dar vienas lietuvis vyras — Pra
nas Skirbutas, kilęs taip pat iš 
Žemaičių krašto.

Abi seserys esančios kol kas 
dar netekėjusios, Atrodo moder
niškos, tačiau protingos, kuklios 
bei rimtos, kaip tikros lietuvaitės.

Iš 30-ties žmonių — trys lietu
viai! tame ,.pasakų mieste". Jie 
klaidžioja po pasaulį, jie nėra mū
sų fizinio ūgio, bet jų sielos ir jų 
darbai, gal būt, didesni už dažno 
iš mūsų. Pagaliau, jie nešioja mū
sų vardą, jie mūsų tautos dalis.

Alė Arbačiauskienė
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Zidinine
Tur būt, daugeliui' teko girdėti 

apie kai kurių susirgimų priežas
tį — vadinamąją židininę infekci
ją. Tačiau daug kam ši sąvoka ne
etiški. Kadangi šių dienų medicinoje 
židininė infekcija įgyja kaskart vis 
didesnės svarbos, tai noriu skaity
toją bendrais bruožais supažindinti 
su šia visos eilės ligų priežastimi.

Medicina žino eilę susirgimų, -ka
da susirgęs organas nepasiduoda 
tiesioginiam to organo gydymui. 
Šiai susirgimų grupei priklauso kai 
kurie „reumatiniai” raumenų ir 
sąnarių susirgimai, kai kurie ner
vų susirgimai; ypač paminėtini 
trišakio veido nervo ir sėdimojo 
nervo susirgimai. Taip pat į šių 
susirgimų kategoriją įeina kai ku
rie širdies, inkstų ir akių susirgi
mai. Tokių susirgimų priežastim 
dažniausiai būna židininė infekci
ja. Kas tai yra židininė infekcija 
ir kur jos reikia ieškoti?

Kaip jau pats pavadinimas sako, 
čia mes turim reikalo su tam ti
krais bakterijų židiniais, kurie su
sidaro vienoje ar kitoje organiz
mo vietoje. Dažniausios šių židinių 
susidarymo vietos yra smarkiai iš
gedą (nebegyvi) dantys, chroniškai 
įdegusios gomurio tonsilos, žmonių 
dažnai glandais vadinamos, chro
niškai įdegusios nosies priedinės 
daubos, esančios viršutiniuose žan
dikauliuose ir kai kuriuose kituose 
galvos kauluose. Taip pat ir chro
niškai įdegęs apendiksas gali su
daryti židininės infekcijos buveinę.

Tokie bakterijų židiniai, vis tiek 
f kurioje organizmo vietoje jie be

būtų, tam tikrais laiko tarpais iš
meta į kraują tam tikrą kiekį bak
terijų arba tų bakterijų pagamintų 
nuodų, toksinais vadinamų. Jei 
toks židinys išmeta į kraują bak
terijas, tai turim reikalo su židininė 
infekcija siaurąja prasme; jei ži- 

, dinys išmeta į kraują tik bakteri
jų pagamintus nuodus-toksinus, tai

Pasaulis tremtinio akimis
(Atkelta iš 3 psl.)

tenka prisiminti, kad atvykimas ir 
išvykimas iš Anglijos varžomas 
tų pat taisyklių, kurios veikė ir 
karo metu. Be to, Didž. Britanijos 
Vyriausybė užsibrėžusi skatinti 
emigraciją ' į dominijas, nors gy
ventojų . skaičius pačioj Britanijoj 
turi tendencijos mažėti. Iš domini
jų ateina žinios, kad pastarosios 
tuo tarpu nenori įsileisti net britų 
imigrantų. Dominijos pirmoje ei
lėje nori suteikti darbo grįžtan
tiems savo kariams ir tik tuomet 
svarstyti įmigracijos galimumus. 
Tuomet taip pat nė viena dominija 
nenorės eilinių juodadarbių darbi
ninkų, bet tik specialistų, kurie 
gelbėtų jų industrijai plėtotis. Pir
menybės turės imigrantai su kapi
talais. Visos dominijos nurodo, kad 
visvien ilgesnį laiką nebus laivų 
emigrantams gabenti. Apie kai ku
rias dominijas kalbėsime atskirai.

Žinoma, mes turime prisiminti, 
kad nesame kokie emigrantai, bet 
tremtiniai, šiuo metu dėl objektin- 
gų politinių ir religinių priežasčių 
.negalį grįžti į savo Tėvynę, ir mu-

Alė Nakaitė 

I jūra
Bangos didelės, rūsčios ir šiurpios, 
O laivelis mažutis linguos — 
Pilkas žvirblis taip gailiai sučirpia, 
Ir trobelėj liūdnai
Saulė leidžias languos.
Ar sugrįši? Tylu.
Ką parveš? O valtelė maža. 
Baltos klykia žuvėdros Aplink. 
Daug žaizdų.
Daug skolų.
O kišenėj tik smulki grąža.

Adjunkt med. dr. V. Damijonaitis

infekcija
turim vadinamąją židininę toksiko
zę. Šių dviejų židininės infekcijos 
rūšių simptomai yra skirtingi. Ta
čiau jų neminėsiu, neš tai jau bus 
gydytojų dalykas nustatyti, kurią 
židininės infekcijos rūšį turi jo 
pacientas.

Iš židinio į kraują išmestos bak
terijos arba jų pagaminti nuodai 
susiranda organizme mažiausiai 
atsparų organą — dažniausiai tai 
būna vienas iš ankščiau paminėtų 
— ir pradeda jį žaloti. Toks bakte
rijų plūdimas iš židinio į mažiau
sio atsparumo vietą organizme va
dinamas anachoreze. Kadangi bak
terijos arba jų pagaminti nuodai 
plūsta į „pasirinktą" organą tol, 
kol organizme yra jas gaminąs ži
dinys, tai suprantama, kad jų ža
lojamas organas tol Nepasiduos jo
kiam gydymui, kol iš organizmo 
nebus pašalintas minėtas židinys. 
Tačiau kai kuriais židininės infek
cijos atvejais, ir infekcijos židinį 
pašalinus, susirgusio organo nepa
siseka pilnai pagydyti. Tai būna 
tada, kai aktyvus židinys organiz
me išbūna ilgą laiką ir iš jo sklin
dančios bakterijos arba jų paga
minti- nuodai tiek sužaloja kurį or
ganą, kad jame atsiranda organi
nių pakitimų arba netgi antrinių 
infekcijos židinių, kurie savo keliu 
sugeba skleisti bakterijas ir jų 
toksinus.

Kadangi, kaip minėta, dažniau
siai židininės infekcijos buveinė 
yra smarkiai išgedę dantys, nosies 
priedinės daubos ir gomurio tonsi
los, tai, norint nuo židininės infek
cijos apsisaugoti, reikia stengtis 
dantis, nosį ir gerklę laikyti ko di
džiausioj tvarkoj. Jei kuris nors 
šių organų suserga, tai reikia ne
delsiant kreiptis į atitinkamą spe
cialistą, nes, kaip minėta, ilgą lai- 
ką organizme nešiojamas bakteri- 
ių židinys gali nepataisomai suža
loti gvwbei svarbius organus, kaip 
širdį, inkstus, sąnarius, nervus, akis.

mis turi kas nors pasirūpinti ir 
įkurdinti. Todėl šiuo metu yra 
pats laikas kreiptis mūsų centri
niams organams į atitinkamas Di
džiosios Britanijos instancijas ir 
kelti tremtinių įkurdinimo klausi
mą Didž. Britanijoj ir dominijose.

10. Jungtinės Amerikos Valstybės.
Geriausia vieta mūsų tremti

niams apsigyventi būtų JAV. Čia 
klimatas geras, kraštas labai tur
tingas ir 'aukštai civilizuotas be: 
kultūringas. JAV plotas bent 18 
kartų didesnis už Vokietijos že
mės j)lotą. Čia gyvena apie 
140.000.000 gyventojų. Vieno pran
cūzo apskaičiavimu, pagal gamtos 
turtus ir dabartinį stovį čia leng
vai galėtų gerai gyventi iki 2 mi
lijardų žmonių. Daugybė derlingų 
plotų neapgyventi. Žemės ūkis su 
tikrai kvietine žeme turi didelių 
galimybių. Čia puikiai auga kvie
čiai, maisas, tabakas (šiaurinėse 
dalyse), medvilnė, cukrinės nen
drės ir ryžiai (pietinėse dalyse). 
Galvijų ir kiaulių ūkis labai aukš
tai pastatytas. Arklių auginimą 
normaliais laikais pralenkdavo vien 
Rusija. Pramonė iškilusi aukščiau
siai, ypač dėka turimų ir lengvai 
ekspoatuojamų rūdų — geležies, 
vario, cinko, aliuminijaus ir, be to, 
aukso, sidabro ir kitų kilniųjų me
talų. Milžiniškos anglies kasyklos 
ir skystojo kuro ištekliai vaizduo
ja šios šalies turtus ir galimybes. 
Prisiminus, kad su JAV ūkiu tam
priai rišasi jų įtakoje esančios ša
lys — Havajų, Filipinų, Aliaskos, 
Kubos, Haiti, San Domihgo, Nica
ragua, Panamos ir Liberijos, gau
namas impozantiškas JAV ūkio 
vaizdas. Prekyba išplėsta su visu 
pasauliu. Paskutinio karo išdava

atsiekta vien Amerikos ištekliais.
Įsikūrimas šioje turtingoje šaly

je lietuviams būtų labiausiai tinka
mas ir prieinamas. Iš senų laikų 
čia gyvena, dirba ir gerą vardą 
turi apie 1.000.000 lietuvių. Trem
tiniai jų tarpe turi nemaža gimi
nių, gerų pažįstamų ir visuomenės 
darbo bičiulių. Pačiu sunkiuoju įsi
kūrimo laikotarpiu galėtų turėti iš 
jų paramos medžiagiškai, morališ
kai, ir organizaciniu darbu. Per 
juos galėtų daugiau pasisekimo tu
rėti ir įvairiose JAV įstaigose bei 
įmonėse. Tremtiniams tautiniu ir 
medžiaginiu požiūriais būtų pra
vartu gauti atskirą įsikūrimo plo
tą. Prieš keletą metų lietuviai ga
lėjo įsikurdinti Pietų Kalifornijoj, 
bet ši proga liko praleista. Dabar 
minima Maino provincija, šiaurėje. 
Neseniai buv. vidaus reikalų se
kretorius (ministeris) p. Ickes siū-

JAV padidintų bent dešimteriopai 
Lietuvos kvotą per ateinančius 10 
metų arba įsileistų visus lietuvius 
tremtinius ir kaip kompaktinę ma
sę ir tautinę bendruomenę tinka
mai įkurdintų ir apgyvendintų. Čia 
daug gali pasidarbuoti centrinės 
Tremtinių Bendruomenės įstaigos it 
Amerikos lietuvių žymiausios or
ganizacijos. Pagrindo šiai veiklai 
ypač daug turime. Lietuviai be sa- 

o kaltės labai nukentėjo ir ne dėl 
savo kaltės negali grįžti tėvynėn. 
Jeigu Atlanto Charta būtų buvusi 
vykdyta, tai ir lietuviams tremti 

netektų pasaulyje bastytis.
Šia Chartą iškilmingai pasauliui 
paskelbė JAV ir Didžioji Britanija.

11. Kanada. Plotai didžiuliai, bet 
gyventojų maža. Nuolat vykdoma 
planinga kolonizacija. Kanados 
tolimoji šiaurė savo paviršium ir 
klimatu panaši į Sibiro plotus.

Muz. Štarkos vedamas Dillingeno lietuvių vyrų choras

lė lietuviams nustatytomis sąlygo
mis kolonizuoti Aliaską. Tačiau 
lietuviai šiuo reikalu nesusidomė
jo. Aliaskoje gyvena lietuvių. Čia 
jie gražiai įsikūrę, neblogai uždir
ba ir kviečia kitus atvykti apsigy
venti. Šiuo metu Aliaskoje važi
nėja ir savo patyrimus Amerikos 
lietuvių laikraščiuose aprašinėja 
mums gerai pažįstamas buv. JAV 
kariuomenės seržantas Celkis (Bad 
Kissingen).

Įvažiavimas JAV reguliuojamas 
imigracijos įstatymų. Mūsų pasiun
tinybės ir konsulatai čia jokių žy
gių negali daryti ir jokios įtakos 
negali turėti. Veikia Lietuvai me
tinė kvota, 386 žmonės. 1945 m. 
gruodžio mėn. 22 d. JAV Preziden
to parėdymu įsileidžiama kvotų ri
bose 39.000 asmenų per metus. Pir
menybę turi karo tremtiniai, poli
tiniai kaliniai, našlaičiai iš Ame
rikiečių zonos, t. y. tie, kurie 1945 
m. gruodžio mėn. 22 d. gyveno 
Amerikiečių zonoje. Šis emigravi
mas vyksta ekstra tvarka, ir dar 
normali emigracija neprasidėjusi. 
Ši emigracija vyksta per JAV kon
sulatus Stuttgarte, Frankfurte/M. ir 
Mūnchene. Šiuose reikaluose suin
teresuotiems daug gelbsti įvairios 
misijos: katalikų ir protestantų 
(Frankfurt/M.—Hdchst), socialistų. 
(Stuttgart) ir žydų. Lietuviai trem
tiniai, gimę ne Lietuvoje, bet Len
kijoje, Rusijoje, Kinijoje ir 1.1, ga
li vykti šių valstybių kvotomis ir 
greičiau pakliūti į JAV. Lietuvos. 
kvotą šiuo metu daugiausiai iš
naudoja Lietuvos žydai, kaip po
litiniai kaliniai ir našlaičiai.

. Amerikos lietuvių organizacijos 
daro žygių gauti^ ekstra leidimus 
įsigabenti lietuviams tremtiniams 
iš Europos virš veikiančių kvotų. 
Iki šiol be kvotų gali įvažiuoti pro
fesoriai arba kiti mokslininkai, jei
gu JAV universitetai ar mokslo 
įstaigos juos raštu kviečia atvyk
ti ir angažuoja mokslo darbui. Be 
to, gali vykti lietuviai kunigai, jei
gu juos Amerikon kviečią atitin 
karnas vyskupas apaštalavimo dar
bui.

Būtina yra daryti žygių, kad 

Einant į pietus, prieinami miškin
gi plotai, ir klimatas panašus į 
Suomijos klimatines sąlygas. Pie
tinėje ir vakarinėje dalyje yra 
plotų su Lietuvos klimatu. Daug 
yra kalnuotų vietų. Bendras že
mės paviršius turi daug panašu
mo į Suomijos ir Švedijos pavir
šių. Moderniomis ūkininkavimo 
(priemonėmis kanadiečiai pasiekė 
milžiniškų kviečių auginimo re
zultatų ir yra pirmieji pasaulyje 
šių javų' eksportininkai . Ypač 
kviečiais pasižymi Saskatchevan 
ir Manitoba provincijos. Šiaurėje 
gyvena eskimai, toliau į pietus 
indėnai su -europiečių priemaiša 
ir pietų rytuose prancūzų kilmės 
žmonės, anglosaksai ir šiek tiek 
vokiečių. Iškasama azbestas, ang
lys ir auksas. Labai išširutulio- 
jusi - žvejyba ir laukinių žvėrių 
kailių pramonė.

Nors klimatas daugiausia šaltas, 
bet lietuviams visai pakeliamas,; 
ir čia daug lengviau įsigyventi, 
kaip karštose šalyse. Čia yra di
delė lietuvių kolonija. Veikia 
įvairių pakraipų organizacijos ir 
lietuviškos įmonės. Leidžiami laik
raščiai. Iš jų minėtina „Nepri
klausoma Lietuva". Red. Jonas 
Yla—6642 third Ave, Rosemount. 
Montreal 36, Ouebec, Canada. Yra 
stambių žemvaldžių. f

Bendrai imant, Kanadoje vykdo
ma kolonizacija geležinkelių pa
galba. Pravedamas geležinkelis į 
menkai apgyventą sriti ir sudaro
mos jam naudojimo galimybės 
kolonizuojant ateivius. Šiam rei
kalui statomi kaimai ir miesteliai 
ir kuriami ūkiai bei pramonė. Šiuo 
metu Kanada užsiėmus įkurdini 
mu grįžusių karių, ir platesnė 
imigracija galės prasidėti tik se
kančiais metais.

Apie įvažiavimą Kanadon gali
ma suteikti dar šių žinių. Į Parla
mento nario Mr. Henderson Ste- 
warto paklausimą Aukštasis Ko- 
misionerius Kanadai, Londone, su 
teikė raštu šitokį paaiškinimą: 
„Britų piliečiai pagal gimimą vi
suomet sveikintini emigrantai Ka
nadon, jeigu jie geros sveikatos,

gero charakterio ir gali .save Ka
nadoje išlaikyti arba jeigu jie 
vyksta pas savo draugus ir gimi
nes, kurie apsiima juos išlaikyti 
iki prasigyvens. Tačiau pirmutinė 
Kanados pareiga pasirūpinti šim-. 
tais tūkstančių kanadiečių, kurie 
buvo uniformose arba karo dar
buose. Kol šie asmenys bus reasi- 
miliuoti jų normalion būklėn, ne
galima nurodyti, kurios rūšies bus 
Kanados imigracinė politika." Tat 
pareikšta 1945 m. rugpiūčio mėn. 
21 d., ir jau daug vandens nuo to 
laiko nubėgo, oet jeigu šitaip’kal
bama apie Didž. Britanijos pilie
čius, tai ką bekalbėti apie lietu
sius ...

Iš geležinkėlių atstovų buvo da
romi siūlymai 1945 m. spalio mėn. 
pabaigoj apgyvendinti tolimuose 
Kanados vakaruose, Kolumbijos 
upės slėnyje, penkis šimtus šei
mų, duodant po 50 akrų žemės, 
tinkamos sodų ir gyvulių ūkiui. 
Žemė nedaug atsieitų, bet kiek
viena šeima turėtų su savim tu
rėti įsikūrimd reikalams po 2.000 
Kanados dolerių arba po 1.800 
JAV dolerių. Tuo būdu 500 šeimų 
įkurdinimas atsieitų 1.000.000 dol., 
ir jeigu bent užinteresuotieji su
darytų pusę šios sumos, tai vietos 
bankai kitą pusę kredituotų. Kitas 
buvo pasiūlymas pirkti Kanadoj 
prie Sv. Lauryno upės žiočių 950 
kv. mylių siaura pajūrio juostą. 
Plotas būtų lygus Klaipėdos krašto 
plotui. 250 km jūuros pakrantė su
darytų geras sąlygas žvejybai. 
Klimatas panašus į Helsinkio kli
matą. Yra geležies ir daug kalkių. 
Galima kultūrinė autonomija ip 
lietuviškos mokyklos. Čia galėtų 
apsigyventi apie 6.000 ūkininkų, 
kurie augintų bulves ir avižas ir 
laikytų karves. Kiti galėtų {ver
stis miškininkyste, žvejyba, gele
žies rūdos eksploatacija ir kitokia 
pramone. Dirva kalnuotesnė ir 
prastesnė net už Helsinkio apy
linkių dirvas. Jūra užšąla čia apie 
3 mėnesius, šitoks sklypelis at
sieitų du milijonus dolerių, įne- 
šant iš karto pusę milijono!

Paskutinėmis žiniomis, Kanada 
nusistačiusi plačiau atidaryti du
ris imigracijai. Rodyta oficialaus 
susidomėjimo lietuviais tremti
niais, o ypač technikais, pramonės 
darbininkais ir visais ūkininkais. 
Žemdirbiai ypač pageidaujami su 
trupučiu pinigų ir tikra garantija, 
kad jie versis žemės ūkiu. Visai 
nepageidaujamas 'bolševikinis ele
mentas.

Pagal veikiančius Kanados imi
gracijos nuostatus reikalaujama, 
kad imigrantai patys apmokėtų 
kelionės išlaidas ir turėtų ūkio 
įkūrimui 1000 kanadiškų dolerių 
arba 900 JAV dolerių. Pati valdžia 
parūpina žemę, inventorių ir t. t. 
Manoma, kad ateityje Kanada šias 
sąlygas palengvins. Pavyzdž., Ka
nados valdžia priglaudė iš Sudetų 
krašto pabėgusius ūkininkus, ne
reikalaudama vykdymo minėtų 
sąlygų; Po 30 — 40 šeimų vienoje 
vietoje būtų gNima įsiterpti tarp 
kitų tautų, gi didesnėmis lietuvių 
grupėmis įkurdinimas turėtų būti 
aiškinamas tfr sprendžiamas. Di
desnių tuščių plotų tinkamesnėse 
vietose sunkiau rasti. ••

Cįrganizuotai veikiant ir ener
gingai dėl savo teisių kovojant, 
tremtiniams pasisektų išsikovoti 
Kanadoje ir didesnių bei labiau 
atitinkamų plotų savo 'tremtinių 
bendruomenei* apgyvendinti. Jed-- 
gu tat pasisektų įvykdyti netoli 
JAV sienos, tai čia susidarytų 
puiki lietuvių kultūrinė bazė ir 
nuolatinė JAV lietuvių Meka ir 
Medina, šitokia išeitis lietuviams 
būtų geriausia. Deja, apie tat kol 
kas tik svajoti galima. Nors mo
ralinio pagrindo mūsų tremtiniams 
šito tikėtis ir net reikalauti yra 
labai daug, bet iki šiol šia linkme 
beveik nieko nepadaryta, ir esa
me priversti tat vien svajone lai
kyti. •

5



i psL Žiburiai 1946. VIII. 3. Nr. 31 (43)

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
„Žibinto“

Aukstesn. Prekybos
Mokykla persikėle Grevenan 

' Š. m. liepos mėn. 13 d. likviduo
ta viena gražiausiu ir pavyzdin
giausiai susiorganizavusių Britų 
zonos stovyklų — Soesto stovyk
la, perkeliant ją Grevenan. •

Ta proga norėtųsi Soesto sto
vyklą bent keliais žodžiais prisi
minti. Iki š. m. kovo 31 d. buvusi 
niekam nežinoma Soesto stovyk
la, atkėlus į ją iš Cellės „Žibinto* 
Aukštesn. Prekybos Mokykla, pa
lyginti per trumpą laiką, pakeitė 
iš pagrindų savo veidą. Tai nuo
pelnas energingo ir darbštaus sto
vyklos komiteto, kuri sudarė mi
nėtos mokyklos mokytojai, vado
vaujami J. Kukanauzos.

Stovyklos gyventojų skaičius iš 
133 žmonių pakilo iki 341, nes 
UNRRA-os centro parėdymu, pa
tvirtinus „Žibinto" Aukštesn. Pre
kybos Mokyklą oficialia profesine 
aukštesniąja švietimo ištaiga vi
sos Britų zonos lietuviams, 
UNRRAos mašinomis iš įvairių 
stovyklų buvo suvežtas lektorių 
personalas ir moksleivija. Soestas 
tuokart pergyveno tikrai nepa
prastas dienas, nes beveik nebu
vo dienos, kad neatriedėtų maši
na, padariusi kelis šimtus kilome
trų kelio, su moksleivių bei lekto
rių kroviniu iš Uchtės, Lehrtės, 
Blombergo ir kt. stovyklų..Neretas 
svečias būdavo ir moksleivis iš 
Amerikiečių zonos. Stovykla vir
to tikra mokykline stovykla, nes 
80% jos gyventojų sudarė moks
leivija, jų tėvai bei lektoriai su 
savo šeimomis.

Birželio 1 d. pamaldomis ir iš
kilmingu oficialiu imatrikuliąciniu 
aktu buvo pradėti antrieji mokslo 
metai.

Po pamaldų apie poros šimtų 
moksleivių ir lektorių eisena, prie
kyje plevėsuojant Didž. Britani
jos, USA ir mūsų tautinėms vėlia
voms, išsitiesė Teatro halės link, 
kur jau laukė UNRRAos 66 Team 
dir. H. H. Fuchs su visa UNRRAos 
vadovybe, latvių, estų, lenkų at
stovai ir gausi stovyklos visuo
menė. Imatrikuliacijos metu 
UNRRAos vicedir. Saunders už
tikrino, kad čia atvedusių trijų 
vėliavų laiminama ir globojama 
lietuviškoji prekybos mokykla 
galės saugiai ir rimtai tęsti švie
timo ir auklėjimo dafbą.

Po kalbų ir imątrikuliacinių ce
remonijų buvo pasirašytas iškil
mingas aktas. Taip pat sekė ir 
trumpa meninė programa.

Mokykla turėjo 5 klases su apie 
150 mokinių ir 16 lektorių. Moks
las pastatytas atitinkamoje auk
štumoje. Visiškai atsisakyta nuo 
užrašinės dėstymo sistemos, o per
eita prie vadovėlinės. Kiekvie
nas lektorius ruošia ir rotatoriumi 
iš anksto atspausdina savo dėsto
mo dalyko pamokas. Spaustuvėje 
atspausdinta ir mokyklos išleista 
J. Kukanauzos „Anglų kalbos 
gramatika lietuviams* su skaitymų 
ir žodynėlio priedais. Kun. J. Kuz
mickas rotatoriumi spausdina „Lie
tuvių kalbos vadovėlius’ V-ai ir 
Vl-ai kl., dir. J. Varanavičius. — 
„Buhalterijos vadovėli", dr. J. 
Grigas — „Prekių mokslo vadovė
lį“, Ed. Černiauskas — „Vokie
čių kalbos vadovėli prekybos mo
kyklai”, J. Lūža — ,.Politinės eko
nomijos vadovėli* ir t. t Be to, 
iš Mūncheno gauta Barzduko „Lie
tuvių kalbos gramatikos" 100 egz.

Darbo nuotaika mokykloje la
bai gera. Tikimasi, kad, atsikėlus 
Grevenan, darbas bus tęsiamas 
tokiose pat sąlygose ir toliau. Gre- 
veno UNRRAos dir. O. Jerusalem 
ir švietimo vald. Miss Roberts 
pažadėjo paramą.

Verta priminti, kad Soesto sto

vyklos lietuviai buvo įsirengę ir 
nuosavą kuklią bažnytėlę, kurią 
VI. 29, stovyklos kapelionui kun. 
J. Kuzmickiui švenčiant 10 metų 
kunigavimo sukaktį, iškilmingai 
pašventino. Bažnyčios įrengimo 
darbus atliko J. . Žukauskas, Sar- 
palius, Bavarskis ir gražiai išdeko- 
ravo dail. J. Dagys. Nuoširdžiai 
talkininkavo ir kiti stovyklos gy
ventojai. Dalis bažnyčios įrengimų 
perkelta ir Grevenan, kur .galvo
jama įrengti moksleivijos koply
tėlę.

Keramikas B. Sabaliauskas ir P. 
Dromantas gražiai buvo papuošę 
Soesto stovyklos lietuvių gyventą
jį bloką, prieš jį išdėstydami iš 
įvairiaspalvių akmenų bei šūkių

Vytį, Gedimino stulpus, UNRRAos 
emblemas, kuriais ne kartą gėrė
josi UNRRAos centro svečiai bei 
svetimtaučiai.

Rašytojai kun. J, Kuzmickis ir 
St. Laucius leido rotatoriumi 
spausdintą informacinį dienraštį 
„Tremtinio balsą", kuris eis toliau 
ir Grevenę. Taip pat „Žibinto" 
Aukštesn. Prekybos Mokykla leis 
ir toliau mėnesinį žurnalą „Žibin
tą" (red. kun. J. Kuzmickis), kuris 
nuo dabar numatomas skirti moks
leivijai, studentijai bei jaunuo
menei.

Vertį paminėti ir Jaso vadovau
jama tautinių šokių trupė bei J. 
Vaičiaus vedamas „Žibinto" Auk
štesn. Prekybos Mokyklos choras, 
kurie irgi persikėlė Grevenan.

M. N.

Kultūrinis menuo Niirtingene
Liepos mėnuo — vienas gausiau

sių kultūriniais pasireiškimais 
Nūrtingene. Po Jankaus, Šliūpo ir 
Maironio minėjimų, kurie įvyko 
birželio / mėn. pabaigoje, liepos 4 
d. buvo atšvęsta JAV nepriklauso
mybės švente. Paskaitas skaitė 
prof. dr. Z. Ivinskis ir doc. G. Gal
vanauskas, o gimnazijos mokslei
viai atliko meninę dalį. Liepos 
8—9 d. viešėjo Augsburgo dramos 
teatras, vadovaujamas J. Palubins
ko, suvaidinęs „Pirmąjį skambutį" 
ir „Vincą Kudirką". Liepos 13 d. 
gimnazijos literatų būrelis, vado
vaujamas rašyt B. Rutkūno, su
ruošė literatūros vakarą, kuriame 
pasirodė vietiniai plunksnos darbi
ninkai bei mėgėjai, o lietuviškų 
dainų gražiai padainavo operos so
listė S. Adomaitienė.

Šv. Sosto Delegato atsilankymo 
proga buvo suruoštos studijų die
nos, Liepos 16 d. papuoštoj bažny
čioj Sv. Sosto Delegatas atlaikė šv. 
mišias ir pasakė pritaikintą pa
mokslą. Po to gražiai dekoruotoj 
stovyklos sąlėj įvyko Delegato 
pasveikinimo ir studijų dienų ati
darymo aktas. Jame be kitų sve
čių dalyvavo ir žodį tarė didelis 
lietuvių kultūrinių pastangų rėmė
jas UNRRA direktorius R. Main- 
geot su savo padėjėju Singer, o 
pirmąją įspūdingą paskaitą paskai
tė prof. dr. A. Maceina, tema: 
„Žmogaus gyvenimo prasmė".

Sv. Sosto Delegato, garbei su
ruoštuose pietuose dalyvavo UN
RRA direktorius Maingeot ir visų 
Nūrtingeno apylinkių lietuvių sto
vyklų (jų yra šešios) ir vietinių 
kultūrinių vienetų atstovai. Po pie
tų buvo paskaitytos dar dvi pa
skaitos: prof. St. Ylos „Religiniai 
žmonių tipai" ir dr. Z. Danilevi
čiaus „Šeima moraliniu įr tautiniu 
atžvilgiu".

Liepos 17 d. buvo skaitytos trys 
paskaitos: universiteto dėstytojo- 
J. Girniaus „Pasaulėžiūra ir dvasi
nė kultūra", prof. dr. J. Griniaus 
„Tradicijos ir pažangos dvasia kul
tūriniame gyvenime" ir prof. dr. 
Z. Ivinskio „Katalikų vaidmuo 
tautos išsilaikyme". Po kiekvienos 
paskaitos blivo paklausimai ir dis
kusijos, kuriose dalyviai reiškėsi 
aktyviai. Studijų dienos buvo baig
tos religinės muzikos koncertu, ku
rį su dideliu įkvėpimu ir meistrišku
mu įspūdingai atliko smuikininkas 
Iz. Vasyliūnas. Studijų dienu ir kon
certo silpnoji pusė —- nelabai di
delis skaičius dalyvių, nes apylin
kės kviestos stovyklos savo nariu 
nedaug teatsiuntė. Vietinė organi
zacija, kuriai vadovavo kun. A. 
Stašys ir prof. A. Vasiliauskas, bu
vo gera.

Studijų dienų dalyvių skaičių 
šiek tiek sumažino ir Nūrtingeno 
Technikos Mokyklos atidarymas, 
kuris liepos 17 d. vakare įvyko 
Kirchheim/Teck, nes čia yra mo
kyklos statybos skyrius. Iškilmin
game akte „Sietyno" koncerte ir

vakarienėj, be kitų svečių, dalyva
vo Sv. Sosto Delegatas, Stuttgarto 
apygardos UNRRA direktorius B. 
Ficklin ir vietinė ■ UNRRA vadovy
bė — p. R. Maingeot, Singer ir 
Miss van Ribink. Žymieji sve
čiai pasakė draugiškų kalbų. 
Technikos mokyklos vadovybę 
sudaro: direktorius dr. M. Bau
blys, inspektoriai inž. Gargasas ir 
dr. M. Žilinskienė. Kandidatų į 
mokyklą buvo labai daug, tačiau 
tik penktoji dalis tegalėjo būti pri
imta. Ir dabar teveikia (nuo. liepos 
mėn. pradžios, tik du skyriai (sta
tybos ir mechąnikos). Elektrotech
nikos ir prirengiamasis skyriės 
pradės veikti, kai bus gautos ati
tinkamos patalpos.

Liepos 20 d. išėjo Nr. 23 „Ap
žvalgos", kuri lig šiol buvo spaus
dinama rotatorium ir išeidavo du 
kartu į mėnesį. Sis Nr. (23) išėjo 
spausdintas spaustuvėj ir atrodo 
gana simpatiškai. Leidėjai ir re
daktoriai (atsakingas Alb. Valenti
nas), pasiryžę laikraštį išleisti tris 
kartus į savaitę.

Nūrtingene-Neuffene žada pasi
rodyti ir žurnalas „Židinys svetur". 
Šitas gyvas kultūrinis gyvenimas 
daug priklauso nuo UNRRA Team 
513 vadovybės palankumo. Pirmoj 
eilėj čia minėtas direktorius R. 
Maingeot (belgas).

Augsburgas. — Augsburgo Trem
tinių Bendruomenės valdybos ini
ciatyva š. m. liepos 20 d. „Lud-

KAIP VYKjSTA PARENGIAMIEJI 
DARBAI PARYŽIAUS PARODAI
Iš organizacinio Paryžiaus paro

dos komiteto (Freiburg im Br., Za- 
siusstr. 122) esame gavę informa
cijų apie parengiamuosius darbus 
parodai ir apie šio komiteto pagei
davimus mūsų visuomenei.

Rugpiūčio mėnesį visi ekspona
tai parodai turi būti surinkti Frei- 
burge ir atitinkamai paruošti. To
dėl jau nuo birželio mėnesio orga
nizaciniame komitete darbas varo
mas pilnu tempu. Visai -supranta
ma, kad vien organizacinis komi
tetas visko negali atlikti. Čia rei
kalinga visos mūsų tremtinių ben
druomenės nuoširdi talka. Todėl 
organizacinis komitetas dar kartą 
prašo paraginti visuomenę prie i«» 
darbo aktyviau ir su tikra meile 
prisidėti. Kiekvienoje stovykloje 
būtina neatidėliojant sudaryti pa
galbinius Paryžiaus parodos 'komi
tetus ir vietose parinkti parodai 
reikalingų eksponatų, kurie buvo 
nurodyti bendrajame atsišaukime į 
tremtinių bendruomenę. Tie komi
tetai taip pat prašomi nedelsiant 
užmegzti ryšį su organizaciniu ko
mitetu ir nurodyti jam, kiek ir ko
kių parodai reikalingų eksponatų 
jie yra surinkę. Organizacinis ko- 

wigsbau" salėje buvo surengtas 
muzikos ir dainų koncertas. Kon
certe dalyvavo solistai, instrumen
talistai, vokalistai ir Augsburgo 
lietuvių choras. Instrumentalistams 
atstovavo, A. Ambrazaitis (klarne
tas) ir J. Rajauskaitė (fortepijo
nas); vokalistams — J. Seštakaus- 
kienė (mezzo-sopr.), J. Krištolai- 
tytė (sopr.) ir A. Paukštys (bari
tonas).

Augsburgo lietuvių choras, va
dovaujamas muziko J. Kačinsko, 
yra, palyginti, dar jaunas choras, 
bet, neatsižvelgiant į tai, kiek
viename naujame pasirodyme jau
čiamą pažanga.

Solistams akompanavo A. Siro
kus. Ramusis

Seedorfas. — Vietos Lietuvių 
Gimnazija minėjo vienerių mem 
savo veikimo sukaktį. Si gimnazi
ja buvo įkurta lietuviškai bendruo
menei tebegyvenant Hassendorfo 
stovykloje. Laikinai buvo įkurtos 
tik penkios klasės. Persikėlus į 
Montgomery stovyklą, spalio mėn. 
1 d., padidėjus aukštesnių klasių 
mokinių skaičiui, iškilo reikalas 
įkurti ir aukštesnes klases. Tada 
ati daryta pilna aštuonių klasių 
gimnazija, kurion įstojo 96 moki
niai. Seedorfe gimnazija dar labiau 
prasiplėtė. Jos mokinių skaičius 
siekia iki 150. Mokytojų yra 22. 
Tik paskutiniu metu jų sudėtis 
bent kiek pasikeitė. Seedorfe nau
jas pakviesti gimnazijon dirbti 
gen. T. Daukantas, rašytojas Juri 
gis Jankus ir kt.

Per tuos vienerius darbo metus 
gimnazija apsirūpino rašomąja 
medžiaga reikalingais vadovėliais 
ir kt. Išleido 16 abiturientų.

Gimnazijos kuklaus darbo me
tinėms paminėti buvo surengtos 
iškilmės, kurių metu gimnazijos 
organizatorius ir jos direktorius 
J. Vedegys padarė pranešimą apie 
gimnazijos nuveiktąjį darbą. Gim
naziją sveikino metinių proga L. 
T. B. K—to pirm. I. Užugiris, sto
vyklos klebonas kun. A. Petraitis, 
buv. Hassendorfo liet, k—to pirm. 
VI. Sadauskas, gimnazijos dak
taras R. Trumpauskas, tėvų k—to 
pirm. Rakutis ir kt. Abiturientų 
vardu kalbėjo Ev. Fedaravičius. 
Visi kalbėjusieji aukštai vertino 
gimnazijos vadovybės ir mokyto
jų darbą\ gimnazijos labui, auklė
jant mūsų jaunuomenę, gyvenant 
itin sunkiomis sąlygomis. S N.

mitetas taip pat laukia ir praneši
mų su asmenine pagalbinių ko
mitetų sudėtimi. Hanau ir Wies- 
badene tokie komitetai jau veikia. 
Hanau atsirado net 81 mūsų tau
tietis, paskolinęs parodai vertingų 
eksponatų. Ir Wiesbadene aukoto
jų susidarė per 30. Tai jau efek
tyvi parama parodai praturtinti. 
Tokios pat paramos laukiama ir *š 
kitų kolonijų.

Organizacinis komitetas jaučia 
didelį trūkumą šių eksponatų:’ de
koratyvinių pirštinių, juostų, ner
tinių, visokių vašiukais nertų ir 
kitomis technikos priemonėmis pa
gamintų tiek naujoviškų, tiek ir 
senoviškų rankdarbių, tautinių 
kostiumų, kuriuos žmonės dar ne

Mirus Kauno Valst. Teatro solistei balerinai
TAMARAI KUBLICKAITEI-RAMAŠAUSKIENEI,

buvę jos bendradarbiai (bageto, operos bei dramos), išgirdę 
šią liūdną žinią, apgailestauja netekę pačiose jėgose geros ar
tistės ir mylimos draugės ir liūdi kartu su Tamaros artimaisiais.

„ Operos, baleto ir dramos artistai

noromis skolina. Taip pat trūksta 
dailiųjų mūsų spaudos leidinių.

Iš kitos pusės visi dailininkai 
raginami paskubėti savo kūrinius 
pateikti.

Kaip organizacinis komitetas 
konstatuoja, parodos organizavimo 
reikalai lig šiol nerado atgarsio 
tarp mūsų visuomenininkų, kultū
rininkų ir ekonomistų. Organizaci
nis komitetas dar birželio mėnesi 
kreipėsi į tremtinių gyvenimą va
dovaujančias institucijas, prašyda
mas medžiagos istorinio ir infor
macinio skyriaus eksponatams pa
rengti. Buvo prašyta kartu su ati
tinkama medžiaga komandiruoti 
prie organizacinio komiteto vieną 
istoriką, kad kartu su juo galima 
būtų viską tinkamiau parengti. 
Nors laiko praslinko jau pakanka
mai daug, tačiau iš tų vadovaujan
čių įstaigų negauta nei atsakymo, 
nei prašytos medžiagos. Kaip ta 
proga pažymėjo prof. Jonynas, jei 
mūsų visuomenininkai, ekonomis
tai ir kultūrininkai ir toliau su te
ku pat „entuziazmu" imsis šio 
darbo, tai istorinio ir informacinio 
skyriaus Paryžiaus parodoje tikrai 
nebus.

Institucijos, nuo kurių visa xaf 
priklauso, žmonės, kurie kompete1 • 
tingi visa tai atlikti, turėtų tikrai 
ir jau šiandien tuo susirūpinti. Juk 
tos parodos svarbos mūsų tautai 
ir mūsų tėvynei netenka niekam 
aiškinti. Laimingu, sutapimu, ji pir
miausia bus atidaryta tokioj Euro
pos valstybių sostinėj, kurioj 
sprendžiamas Viso pasaulio liki
mas. L—s

Lietuviai Italijoje
BALFo surinktomis žiniomis, Ita

lijoje gyvena per 1000 lietuvių 
tremtinių. Nemažą lietuvių dali 
sudaro įkaro belaisviai, vokiečių 
kariuomenėn sugaudyti prievarta. 
Didžiausia lietuvių tremtinių sto
vykla yra Reggio Emilijoje, šiau
rinėje Italijoje. Mažomis grupelė
mis ' lietuviai dar gyvena Milano, 
Monzos, Torino, Merano, Medei
nos, Riminio ir Bolonijos miestuo
se. Didžiausias Italijoje gyvenan
čių lietuvių rėmėjas ir šelpėjas yra 
Bendrasis Amerikos Lietuvių, Fon
das. Jo pirmininkas kun. dr. Kon
čius šią vasarą aplankė Italijoje 
atsidūrusius lietuvius ir paaiškinę 
apie BALFo šalpos darbą. BALFo 
šalpos reikalais kun. dr. Končius 
kalbėjosi ir su Italijos ministeriu 
pirmininku de Gasperi.

Tragiškai žuvus mūsų dė 
dei Petrui Matuliul-Jasiūnui, 
nuoširdžiai dėkojame Liudui 
Verkiu! ir jo bendradarbiams 
už paramą.

Z. ir C. Kolominskai

Išeivijoj mirus mylimai 
mūsų draugei baleto artistei 
Tamarai KubllckaiteL reiš
kiame gilią užuojautą jos 
mamytei, sesutei ir vyrui.

J. ir B. Cunovai

Sužinojęs apie Tamaros 
Kublickaitės mirtį, giliu liū
desiu reiškiu užuojautą. jos 
mamytei, sesutei ir vyrui.

Baleto artistas S. Velbasis
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Sportas
Red. V. Gerulaitis
Be sporto nei žingsnio

Nesunku pasakyti, kad kaip 
sena yra žmonija, taip seniai at
lieka žmogus įvairius veiksmus, 
glaudžiai susijusius su jo egzisten
cija bei prabanga. Daug sunkiau 
pasakyti ar pirma žmonės pradėjo 
galvoti, kad menininkas negali 
"būti boksininkas, tenisininkas, fut
bolininkas, ar pirmiau visata 
■nustatė, kad raumenų specialistas- 
sportininkas, paliktų nuošaliai 
plunksną, knygą.
Pastaroji nuomonė, kad jeigu jau 
esu sportininkas, tau tūri būti 
svetima plunksna, knyga, pas mus 
Ijuvo vyraujanti. Dar ir šiandien 
rastume tolimuose mūsų išeivijos 
-užkampiuose užkietėjusių šios 
-minties šalininkų, kurie. ir toliau 
palaiko šių dviejų partijų (meni- 
ninkų-sportininkų) skilimą.

Šių dviejų partijų sąvokos yra 
labai plačios, kad apima visus. 
Sakysim, žmogus padaręs, žingsne
lį ne duonos užsitamavimo tiksle, 
akis akin Susiduria su sportininku. 
Gi antrasis, kad ir patį nesudėtin- 
giausią darbą, veiksmą gerai at
likęs, išpildęs, spaudžia ranką 
-menininkui. Vienu žodžių šių 
dviejų sąvokų rėmuose randamės 
visi, o sutarimo kaip* nėra, taip 
nėra. O vis dėlto daugiau ar ma- 

' ^žiau kiekvienas rašytojas, meni
ninkas sportuoja. Dviračių geguži- 
nėn, baidare paplūdimin nusiiria, 
■slidėmis girgždančiu sniegu ropi
nėja ir pan.

Retkarčiais ir sportininkai ką 
nors parašo. Atsižymi mankštos 
duomenimis, laiškeliu mergelę iš 
"kitos kolonijos rungtynėms par- 
sikviečia, suredaguoja reklaminį 
plakatą kur savo pavardę didžiau
siomis raidėmis išpaišo, netrūksta 
ir įvairių raportų, kuriuose iške
liami didžiausi 'komitetų nuopel
nai, rengiant, sporto šventes, 
priimant sportininkus į koloniją 
apsigyventi, išrūpinant tinkamas 
patalpas sporto reikalams ir kt.

Šie panašumai nors ir taip se
niai visus persekioja, tačiau tik 
šio karo sunkios gyvenimo sąly
gos susodino visus vienan suolan 
ir padėjo vieniems antrus suprasti. 
Tie, kurie anksčiau ,,sunkiai ištar
davo" žodį sportininkas, šiuo at
sitikimu pasidarė geriausiu liki
mo draugu ir nejučiomis, pagal 
visus etiketo reikalavimus krovė 
dalį savo turtingo bagažo ant kie
tų sportininko pečių, toli palie
kant savo tėvynės ląukus.

Na, o pati kortelių sistema ir 
■gana pidelių eilių litanija dar dau
giau suartino visas profesijas ir 
privertė lakstyti nuo duonos prie 
taukų krautuvės, varstyti, o vė
liau ir trankyti paskirstymo bei 
"komiteto įstaigų duris.

/Žodžiu, šiandien visi sportuojam 
•ir be sporto nei žingsnio!

V. Gerulaitis

Teniso turnyras Tūbingene
Liepos 13 —15 d. d. Tūbingene 

prancūzai buvo surengę lauko te
niso turnyrą. Dalyvavo apie 40 žai- 
dikų iš Tūbingeno, Freiburgo ir 
"Baden-Badeno. Į turnyrą buvo 
pakviesti ir Tūbingeno lle‘uvių 
sporto klubo „Vyties" atstovai. 
Vyrų vienete Riauba iš karto už
šoko ant vieno iš favoritų ir pra
laimėjo 0—6, 3—6. Užtat moterų 
vienete Pakalkaitė iškopė į pu- 
slaubaigmę ir po ryžtingos kovos, 
nugalėjo de la Secre 6—2, 7—9, 

’6—1. Baigmėje Pakalkaitė vėl pa
sirodė iš gerosios pusės ir laimėjo 
prieš Jacquiere (Freiburgas) 3—6, 

•6—1, 6—6. Laifnėjusi turnyrą Pa
kalkaitė gavo vertingą dovaną. 
„Vyties" vardu ji buvo taip pat 
atžymėta. Tenisininkams Tūbinge- 
ne yra geros sąlygos — 9 puikios

aikštelės. „Vyties" klubas savo 
žaidikaujs yra įsigijęs keletą i ake
čių ir naujų sviedinukų.

PADĖKA
Visiems, ypač „Ciurlionies" tau

tiniam ansambliui, operos solistei 
A. Dičiūtei-Trečiokienei, pianistei 
G. Leonienei, V. Trumpai, I. Ki- 
birkštytei ir D. Bortkevičiūtei, ma
loniai prisidėjusiems ruošiant 
Prancūzų Tautos Šventės, liepos 
14 d., minėjimą Tūbingene, nuo
širdžiai dėkojame.

L.T.B. Tūbingeno Apylinkės 
Komitetas

v i 
Pareiškimas

Man koncertuojant po lietuvių 
kolonijas, tenka girdėti, kad aš 
per Paminklinio Kryžiaus šventi
nimą spalio mėn. 26 d. Augsburge 
už giedotą Šv. Antano bažnyčioje 
ir neįvykusį „Ludvigsbau" salėje 
koncertą esu paėmusi didelį atly
ginimą.

Tokius gandus skleidžia tik pik
tos valios žmonės, Tuo jaučiuos 
įžeista ir noriu gerb. Visuomenę 
painformuoti, kad už minėtus kon
certus nesu gavus jokio atlygl- 
nimo.

Antanina Dambrauskaitė
Lietuvos Valstybės Operos solistė

Pranešimai
Lietuvių gimnazijai Seligenstadte 

reikalingas anglų kalbos mokyto
jas. Norintieji dėstyti prašomi 
kreiptis šiuo adresu: Lietuyių Gim
nazija, Seligenstadt b. Wurzburg, 
Lietuvių Stovykla.

Direktorius

Pranešame, kad Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus Ravensburgo Sky
riuje yra šių asmenų užsienio pa
sai: 1. Marcinkevičienės Onos, 2. 
Riaubienės Reginos, 3. Trapiko 
Henriko.

Paminėti asmenys arba jų įga
liotiniai, turintieji L. T. B. Apylin
kės Komitetų patvirtintus įgalioji
mus, pasus gali atsiimti kas dieną 
darbo valandomis, įmokant nusta
tytą mokestį. Pasai paštu nesiun- 
čiami.

L. R. Kr. Ravensburgo Skyr.
Valdyba

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Ravensburgo Skyriuje dar galima 
gauti:
1. Petro Babicko eilėraščių rinkinį

„Toli nuo tėvynės", kaina 
RM. 2,—.

2. Dailininko Adolfo Vaičaičio dar
bo vytį (16X22), kaina RM. 2,— 
Užsisakantiems šių leidiniai di

desnį kiekį duodama 10% nuolai
dos.

L. R. Kr. Ravensburgo Skyr. 
Valdyba

Gerb. klebonams ir mokyklų 
kapelionams

Jau atspausdintas platesnis (154 
psl.) Katalikų Tikybos Katekizmas. 
Kreiptis į Stuttgarto lietuvių sto
vyklos kapelioną, Stuttęjart, Luismi- 
str. 2. Dėl transporto sunkumų į 
anglų zoną į>us siunčiama tik di
desniais kiekiais, nemažiau kaip 
100 egz. Užsisakyti galima paštu.

Lietuvos gimnazijų direktoriai, 
mokytojai, draugai abiturientai ir 
kiti asmenys, kurie gali paliudyti, 
prašomi skubiai atsiųsti žinių apie 
žemiau išvardintus studentus, ku
riems karo metu brandos atestatai 
yra žuvę. Tie studentai 1945 — 
6 m. metams laikinai hAivo priimti 
į vieną universitetą užsienyje, ta
čiau bus pašalinti, jei nepristatys

išeitojo mokslo pažymėjimų. Mūsų 
pareiga tiems tautiečiams padėtL

Liudijimuose prašoma - žymėti 
abituriento vardą, pavardę, gimimo 
datą ir vietą, kuriais metais kurią 
gimnaziją yra baigęs ir kurių da
lykų toje gimnazijoje mokėsi (ar 
mokėši lotynų kalbos, kurios ma
tematikos šakos buvo einamos).

Liudytojų parašai turi būti LTB 
organų patvirtinti, pažymint, kas 
yra liudytojas, kad žino liudijamą 
•dalyką. Zinias siųsti Švietimo 
Valdybai, (16) Wiesbaden, Litaui- 
sches Lager, Schiersteinerstr.

Studentų sąrašas:
1. Julius Jodelė, Prano, gim. 1927. 

IV. 30. Kaune, mokėsi Kauno 
IV Valšt. Gimnazijoj.

2. Juozas Vobolevičius, Juozo, 
gim. 1923. III. 6. Virbalyje, bai
gė gimnaziją Kaune 1943 m.

3. Antanas Melnikas, Kazimiero, 
gim. 1927. I. 20. Kaune, baigė 
Kauno Suaug. .Gimn. 1944. VI. 
20 d.

4. Aleksas Vilčius, Prano, gim. 
1922. V. 5. Brokoliuose, baigė 
mokslą Švėkšnoje 1943. VI. 15.

Paieškojimai
Paieškojimai iš Belgijos (adr. at
sakymams: Mr. l’Abbė Danauskas 

Julius, 2 Rue Chant d'Oiseau, 
Woluwė-st-Pierre, BRUXELLES, 

Belgique)
2987. Paukratjenaitė Valė ieško 

brolio Paukratjeno Mykolo ir 
draugės Liskauskaitės Albinos 
Valentinos.

2988. Mickevičius Kostas ieško 
žmonos Mickevičienės Stefanijos 
ir pusbrolio Mickevičiaus Jono.

2989. Palubytė Ona ieško sesers 
Palubytės Marijos.

2990. Sivochaitė Regina ieško 
brolio Sivocho Henriko, sesers Si- 
vochaitės-Bliukienės Vandos ir Lei- 
taitės Elenos.

2991. Daukšaitė Janina ieško bro
lio Daukšos Klemenso, Daukšos 
Vaclovo, Daukšos Prano, pusseserės 
Daukšaitės Janinos ir dėdės Šim
kaus Ambrozo.

2992. Cechanavičiūtė Aldona 
ieško motinos Cechanavičienės Al
binos, brolio Cechanavičiaus Ka
zio ir sužadėtinio Sirutavičiaus 
Jono.

2993. Vaičiūnaitė Stdsė ieško 
Rukšos Jono.

2994. Mataitienė Vanda ieško 
vyro Mataičio Vaclovo.

2595. Špiliauskienė. Michalina 
ieško vyro špiliausko Antano, bro
lio Banio-Banevičiaus Adolfo, se
sers Banytės-Josienės Albinos, Hen
riko ir Zigmo Mackevičių.

2996. Bajerčius Antanas ieško 
žmonos Sorokinaitės - Bajerčienės 
Elenos.

2997. Žiemytė Stasė ieško moti
nos Ziemienės Kostulės, brolio 
Žiemio Stasio ir brolio Žiemio 
Zenono.

2998. Bražinskaitė Stasė ieško 
sesers Bražinskaitės-Budžiūnienės 
Magdalenos, Bražinskaitės Petrės ir 
svainio Ditkaus Jono.

2999. Doininienė Marija ieško
dukters Dominaitės-Noginionienės 
Eugenijos ir žento Nbginionto 
Petro. ,

3000. Bražaitienė Emilija, (13) 
Ansbach, Hindenburgkaseme, ieš
ko sūnaus Bražaičio Andriaus, gim. 
1926 m.’
’ 3001. Mačaitienė Veronika, (13) 

Ansbach, Hindenburgkaserne, ieš
ko vyro Macaičio Juozo.

3002. Stankevičius Viktoras, (13) 
Ansbach, Hindenburgkaserne, ieš
ko Barbaravičiaus-Barausko Vlado.

3003. Vorbergaltė 'Juta, BadWo- 
rishofen, Eichwaldstr. 19, ieško dr. 
Markevičiaus Vlado, Markevičie
nės Mortos ir Markevičiaus Vy
tauto.

5. Vacius Cironka, Antano, gim. 
1924. II. 22. Montviliškyje, bai
gė mokslą Kėdainiuose 1943. 
VI. 13.

6. Zigmas Jaunius, Zigmo, gim.
1926. I. 1. Žem. Naumiestyje, 
baigė mokslą Tauragėje 1943. 
VI. 6. .

7. Antanas Remeikis, Petro, gim. 
1924.1.24. Girdvainiuose, baigė 
mokslą Šilalėje 1944. VI. 1.

8. Romanas Pūkštys, Aleksandro, 
gim. 1926. XI. 17. JCaune, baigė 
mokslą „Aušros" Gimnazijoj 
Kaune 1944. VI. 1.

9. Algirdas Radžiūnas, Petro, gim. 
1924 X. 9. Kaune, baigė mokslą 
Vilniuje 1941. VI. 13.

10. Antanas Naujokas, Mykolo, 
gim. 1911. II. 13. Kalvarijoje, 
baigė mokslą Marijampolėje 
1936. VI. 14.

11. Albertas Liškūnas, Juozo, gim. 
1924. I. 15. Salantuose, baigė 
mokslą Kretingoje 1943. VI.

12. Vacius Simanavičius, Kazio, 
gim. 1919. VII. 16. Kaune, baigė 
mokslą Kauno Jėzuitų Gimna
zijoj 1938 m.

* LTB šv. V-ba 

3004. Avižienė Antanina, Seli
genstadt bei Wurzburg, DP Camp, 
ieško vyro Avižiaus Juozo, Kuči- 
no Jono, Vyšniauskienės Petrės, 
Tarnausko Domininko.

3005. L. Raudonasis Kryžius, (21) 
Greven b. Mūnster, prašo pranešti 
apie šiuos asmenis, nurodant jų 
adresus: Narušienė-Gužaitė Ve-« 
ronika, Narušytė Jūratė, Gužaitė 
Karolina, Paškauskas Jonas.

3006. Partilkėnas Julius, Meer
beck bei Stadthagen, - Lit. Lager, 
ieško sūnaus Algio ir dukters Ge
nės Partilkėnų.

3007. Glažė M, Scheinfeld-Mit- 
telfrąnken, lietuvių stovykla, Team 
569, ieško giminių ir pažįstamų.

3008. Buivydaitė Vincė, Wiesba
den, Qersdorffkasetne, ieško Bar- 
džiūtės Reginos ir Valeišaitės Al
donos.

3009. Nenortas Viktoras, Mem
mingen, lietuvių stovykla, ieško 
sūnaus Nenorto Juozo, žento Dau
joto Juozo ir Daujotienės Kazės.

3010. Tarvydas Jonas, (14) Un- 
terlenningen/Teck, Bahnhofstr. 3, 
ieško Šimulaičio Justino, Kaptei- 
nio, buv. pašto .virš., Vasalausko 
Liongino, Glūdės Nikodemo, Sur- 
gailio Petro, giminių ir pažįstamų.

3011. Liet. Raud. Kryžius, Ra
vensburg, j Herrenstr. 41, ieško 
Aleknos Vaclovo arba jo žmonos 
Paculevičiūtės Genės.

3012. Trukanavičius Bolius, (13b) 
Kleinkotz uber Gunzburg, Lit. La
ger, ieško giminių ir pažįstamų.

3013. Andruškevičienė Elena, 
(14) Nflrtingen, Eugenstr. 38, ieško 
Levecko Stepo, paleisto iš Regens- 
burgo belaisvių stovyklos.

3014. Liet. Raud. Kryžius, Tubin
gen, Karlstr. 11, prašo paskelbti: 
Waclaw Anilionis, O.A.S., Polish 
Forces, Middle East, Nr. 258 (Egip
te), ieško tėvo Anijiono Vinco, 53 
m., brolio Anilionio Algimanto, 
gim. 1931, ir sesers Anilionytės 
Onos, gim. 1923 m.

3015. Jarutis Juozas, Holstein, 
Itzehoe, Kaiserstrasse 12, ieško Ja- 
ručio Juliaus.

3016. Liubinskienė Ona, Augs- 
burg-Hochfeld, Litauisches Lager,# 
ieško brolienės Guževskienės Ol- 
gos arba jos sesers Brenkis Emos.

3017. Strungienė Eugenė, (23) 
Zeven-Seedorf, Krs. Bremervorde, 
DP Baltic Camp, ieško vyro Stun
gio Jurgio.

3018. Juškai’tis Jonas, Heidel
berg, Schlossberg 12, ieško Parga- 
liauskaitės Juzefos, gim. 1925 m.

3019. Rimantas Balys, Kempten, 
Fūrstenštr. 19, liet, stovykla „Vy

tis", ieško plisbrolio Venckevi- 
čiaųs Gustavo ir kitų giminių.

3020. Kubaitis Edmundas, Leben- 
stedt ū. Braunschweig, Lager Repp- 
nėr 24, ieško žmonos Kubaitienės 
Idos, gim. 1918 m., sūnaus Leono, 
gim. 1939 m.

3021. Sturonas Zenonas, (23) 
Seedorf-Zeven, Krs. Bremervorde, 
Baltisches Lager, ieško broŲo Stu* 
rono Alfonso, paskt. metu buv. 
Gotenhafene.

3022. Zikienė Morta, Schwein- \ 
furt. Lit. Lager, ieško vyro Ziko 
Prano.

3023. Laugstėnas Mykolas, 
Scheinfeld, Zw. Postamt, Lit. La
ger, ieško giminių ir pažįstamų.

3024. Totilas Stasys, Kassel-Ober- 
zwehren, Mattenberg, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

3025. Guliakas Stasys, (20) DP 
Camp „Churchill", Lehrte b. Han
nover, ieško žmonos Guliakienės- 
Prišmantaitės Marijos, gim. 1903 
m., ir sūnaus Guliako Arvydo, gim. 
.1929 m.

3026. Lapėnaitė-Grootienė Janė, 
Wiesbaden, Lit. ^.ager, ieško La
pinskaitės Stefos Zelmos, Lapinsko 
Vytauto, Lapinsko Zigmo, Vaške- 
vičiūtės Liudos ir kitų pažįstamų.

3027. Jakimavičius Jonas, Arns
berg i. Westf., Waldlager, DP 
Camp AR 138, ieško Mačionio Ba
lio, Petrausko Jono, Sakelio Balio, 
Gecevičiaus Juozo ir kitų pažįsta
mų.

3028. Gervinąs Ignas, Amsberg 
i. Westf., Waldlager, DP Camp 
AR 136, ieško motinos Gervinienės- 
Beržonskaitės Marijos, brolių 
Alekso ir Petro Gervinu ir kitų 
giminių bei pažįstamų.

3029. Diržys Jonas, Amsberg i. 
Westf., Waldlager, DP Camp AR 
136, ieško brolio Diržio Petro ir 
kitų giminių bei pažįstamų.

3030. Rusinienė Kotryna, Ams
berg i. 'Westf., Waldlager, DP 
Camp AR 136, ieško sūnaus Rusi
no Mykolo Gedimino.

3031. Grigaitis Antanas, Ams
berg i. Westf., Waldlager, DP 
Camp AR 136, ieško motinos Gri- 
gaitienės-Bačkauskaitės Onos, se
sers Grigaitytės Teresės, brolių Jur
gio, Gedimino ir Juozo Grigaičių.

3032. Nagys Antanas iš Latvijos, 
Meerbeck b. Stadthagen, DP Camp, 
Haus-Nr. 38, ieško Nagytės Aldo
nos, Joniko Stasio, Permino Juozo, 
Joniko Liudo.

3033. Žeronienė Viktorija, Ol
denburg i. O., Lager „Unterm 
Berg", ieško Ritos, Danutės ir Al
girdo Žeronų.

3034. Mačiulaitienė Kuprionytė 
Bronė, Lebenstedt ū. Braunschweig, 
Steinackerstr. 9, ieško pusbrolio 
Šapokos Balio.

3035. Chržonstauskas Antanas, 
Vilsbiburg Ndb., Hermfeldnerstr. 4, 
ieško žmonos Chržonstauskienės- 
Kalašnikaitės Sofijos, giminių ir 
pažįstamų.

3036. ' Jankevičienė Paulina, 
Molln in Launburg, Hauptstr. 85, 
Greve’s Gasthof, Baltic Camp, ieš
ko Vytauto ir Kęstučio Jankevičių, 
kun. Pakalniškio Jono, med. dr. 
Ankudavičiaus Stasio su žmona 
Marija ir Krisčiūnienės-Adomony
tės Severinos.

3037. Menys Juozas, (24) Ham
burg, Geesthacht, DP Camp, Spak- 
kenberg, ieško Ulinskaitės Onos.
. 3038' Andrijauskas Liudas, Pa
penburg 23 (Ems), Splitting Cąjnp 
I 54, Obenende, ieško svainio ve- 
ter. gyd. Mockaus Antano.

3039. Gasperas Julius, Augsbu^g- 
Hochfeld, Lithuanian Camp, ieško 
sūnaus Gaspero Emilijaus, gim. 
1921 m.

3040. Ochenbakaitė Ema, Haag- 
Obb., Lithuanian Camp, ieško Ma- 
čiukaitytės Elenos ir Sniokaičio 
Antano.

3041. Arūnas Balys, Sandsjo- 
fors Fabrik, Bodafors, Sweden, ieš
ko Šidlausko Vytauto su žmona 
Stase, Purvinskaitės Onos ir kitų 
pažįstamų.

S ••
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z J. Butėnasv ,

Taika kryžminėj interesu ugny
Didžiosios Vakarų spaudos motyvai

Dvidešimt vienos valstybės de
legatai dar nebuvo suvažiavę į 
Taikos konferenciją Paryžiuj, kai 
prasidėjo sunkusis propagandinis 
artilerijos bombardavimas —pas
kutiniesiems keturių užs. reik, mi
nisterių nutarimams sunaikinti.

„Keturių nutarimas dėl Triesto 
nėra joks sprendimas“, As
sociated Press korespondentui 
pareiškė Italijos premjeras Al- 
cide de Gasperi* „Tai yra tik pai
niava. Jeigu Taikos konferencija 
tą kompromisą pripažins, aš labai 
bijau, ar naujasis respublikoniš
kasis Italijos režimas beišsilai- 
kys.“ — Demonstruodamos vie
ningą visos italų tautos nusistaty
mą, italų profesinės sąjungos lie
pos 29 d., Taikos konferencijos 
susirinkimo dieną, protesto žen- 
klan paskelbė vienos valandos vi
suotinį streiką. <

„Jugoslavija negali priimti užs. 
reik, ministerių nutarimo dėl 
Triesto sutarptautinimo ir dėl Ve
necijos Džiulijos sienų“, savo 
ruožtu, prieš išvykdamas į Pary
žių, pareiškė jugoslavų viceprem
jeras Kardelj, kuris kartu yra 
ir jugoslavų delegacijos Taikos 
konferencijoj pirmininkas. Ir tuo 
pačiu metu, kada italų darbinin
kai streikavo, reikalaudami Tries
to Italijai, didžiulio Monfalconės 
koncerno Trieste darbininkai pa
dėjo savo darbo įrankius, protes
tuodami, kad Triestas neprijung
tas prie Jugoslavijos. „Tatai ro
do“, rašė „New York Herald Tri
būne“, „kad Maskvos vyriausybė 
užžiebė žalius signalus, duodama 
suprasti savo jaunesniesiems bro
liams Jugoslavijoje, kad jie i š 
naujo gali pradėti reikalauti sau 
visos Venecijos Džiulijos“. O pats 
Tito, kritikuodamas nutarimą dėl 
Triesto, anot „Epoąue“, stačiai 
kaltina „kai kuriuos sąjunginin
kus“, esą, jie nori ta uostą pa
versti savo baze.

Summer Welles, buvęs JAV 
valstybės pasekretoris, liepos 25 
d. rašė „New York Herald Tribū
ne“ jog „daugelis mažes
niųjų valstybių Paryžiaus 

. Taikos konferencijoj prisispyru- 
sios reikalaus drastiškai pakeisti 
kenksmingesniuosius užs. reik, 
ministerių nutarimus. Jų vyriau
sybės yra įsitikinusios, kad 
s k-u r d ū s ko m'p r o m i s a i
negalės sukurti pasto
vios taikos Europoje. Dr. 
Evatt, kaip visada, tiesus ir tolre

UNRRA Team 513 dir. Maingeot (teikia diplomą Kirchheimo „Tauro“ 
krepšininkams, laimėjusiems pirmą vietą sporto šventėje Oberlen- 
ningene V. Vasario nuotr.

gis, aiškiai pasisakė Paryžiuje 
neįsijungsiąs į chorą tų, kurie te
moka giedoti „taip“ gaidomis“. 
Welles sako, jog bent mažosios 
valstybės nebus užmiršusios di
džiųjų Woodrowo Wilsono žodžių, 
kad „visi teritoriniai patvarkymai 
turi paisyti paliestųjų gyventojų 
interesų, bet neturi būti pagrįsti 
rivalizuojančių valstybių preten
zijų kompromisais“. Dėl to Sum
mer Welles mano, kad „jeigu Tai
kos konferencija patvirtins da- 

Marzieldo baltietės įtaikia gen. Mc.Narney dovanas

baltinius taikos sutarčių su Ita
lija ir Vengrija projektus, tai 
Paryžiuj pasirašysimie- 
ji dokumentai bus para
šyti smėlyj e“.

Kaip šiandien yra gerbiami, 
Wilsono žodžiais, „paliestųjų gy
ventojų interesai“, trumpai užsi
mena M. J. Bonn britų „The Spec
tator“: „Rusija yra pasidariusi 
žymiai vienalytiškesnė, nes dau
gumas svetimų bei priešingai nu
sistačiusių gyventojų tose srityse, 
kurias Rusija prisijungė nuo 1939 
m., yra išžudyti, ištremti arba iš
gabenti. 600.000 dislokuotų baltų 
ir lenkų arba pabėgo^ arba buvo 
išgabenti į Sibirą, Taip Rusija 
nusikratė visų nepageidaujamų 
tautinių mažumų.“

Ir vėl Vokietijos byla
Kas bebūtų kalbama Paryžiaus 

Taikos konferencijoje, visi pui-

Tokią baimę kelia sovietų rei
kalavimas politiškai suvienyti Vo
kietiją. „New York Times“ redak
torių gąsdina sovietų pretenzijos 
į dešimtį milijardų dolerių repa
racijų. Youngo planas praeito ka
ro reparacijas buvo numatęs iš
dėstyti 59 metams; sovietų reika
laujamąją sumą Vokietija turėtų 
mokėti kokį šimtą metų. „Visą tą 
laiką, o< gal ir ilgiau, rašo „New 
York Times“, sovietai laikytų užė
mę dabartinę savo zoną ir tuo 
būdu verstų amerikiečius, anglus 
ir prancūzus laikyti kariuomenę 
savosiose zonose. Tai reikštų nuo
latinį Vokietijos padalinimą — ir 
visišką rusų zonos sovietizaciją“. 
„Maskva siekia savąją Vokietijos 
zoną paversti Sovietų Sąjungos 
priekaba bei satelitu“, savo ruož
tu pastebi anglų „Daily Mail“.

Molotovui Paryžiuj atsisakius 
atstatyti Vokietijos ūkinę vie
nybę, gen. MacNarney, ameri
kiečių zonos karinis gubernatorius, 
savo vyriausybės pavestas, ėmėsi 
iniciatyvos apjungti bent vakari
nes Vokietijos zonas. Britai prin
cipe sutiko, prancūzai dar tebe- 
svyruoja. „To plano įvykdymas 
reikštų atvirą pripažinimą, rašo 
„Daily Mail“ diplomatinis kores
pondentas, kad Potsdamo susita
rimas sugriuvo, kad vakarinių są
jungininkų ir sovietų bendradar
biavimas Vokietijoje neįmanomas 
ir kad jėgų grumtynės dėl 
Vokietijos ateities tarp 
SSSR ir D. Britanijos bei 
lAV-yra neišvengiamos. 
Bevinas visaip stengėsi sukliudy
ti tokį Europos padalinimą, bet 
atrodo, kad dėl sovietų laikymosi 
jo nebus galima išvengti.“

kiai mato, kad viršum jos dunkso 
tamsus Vokietijos bylos šešėlis, 
nes, anot minėtojo S. Welles, „Vo
kietijos ir Austrijos patvarkymas 
yra Europos atstatymo raktas“, ir 
prancūzų „Epoąue“ politinis re
daktorius primena, jog „kiekvie
nu atveju Vokietijoje vyks Va
karų ir Rytų antagonizmo grum
tynės. Britai ir amerikiečiai ne
ketina leisti joje įsikurdinti ru
sams ir padaryti ją savo europi
nės politikos tramplynu. Rusai 
juo labiau neketina leisti anglams 
ir amerikiečiams naudotis reicho 
pramonės sritimis. Tai paprasta, 
bet neišsprendžiama pro
blem a.“

Vakarų spauda nevengia ryš
kinti tos problemos sunkumų. 
„Sovietų vyriausybė yra įsi
tikinusi, rašo S. Welles, kad, 
Vokietiją suvienijus, jos centri
nę vyriausybė tuoj apvaldytų 
politinės agentūros, kurias so
vietai yra sėkmingai *kūrę sa
vojoj zonoj. Tokios vyriausybės 
valdoma, vokiečių, tauta tuoj pa
siduotų Maskvos įtakai ... Poli
tiškai centralizuota Vokietija, val
doma iš Berlyno, laisvosioms Va
karų tautoms atimtų visas ateities 
saugumo viltis.“

Gromyko atominis veto
Liepos 24 d. Saugumo Taryboje 

Gromyko galutinai atmetė JAV 
planą dėl atominės kontrolės, ku
ris numatė tarptautinę atominės 
kontrolės instituciją ir pa
smerkė veto teisę. ,,Neturi būti 
veto teisės, sakoma JAV plane, 
ginančios tuos, kurie pažeis savo 

iškilmingus pasižadėjimus neug
dyti atominės energijos ir jos ne
naudoti naikinimo tikslams.“ Gro
myko pareiškė, jog jisai ameri
kiečių planą atmetąs „visumoje ir 
dalimis“.

„New York Herald Tribūne“ 
siūlo „nežiūrėti tragiškai į šį ato
minių diskusijų įklimpimą, kol 
neprieita prie pačių problemos 
šaknų; o ligi tol dar toli“. Gi ta
sai klausimas, kuris amerikiečių 
laikraščiui vis dar atrodo neaiš
kus, štai koks: „Ar tautos, tarp 
jų ir Rusiją, nuoširdžiai nori 
veiksmingos tarptautinės 
atominio ginklo kontrolės, ar 
jos stengiasi susidaryti patoges
nes pozicijas atominio ginklavi
mosi lenktynėms pradėti.“ Neži
nia, kada „New York Herald Tri
būne“ galutinai paaiškės atsaky
mas į tą klausimą, bet britų „The 
Observer” iš New Yorko praneša, 
jog Barucho atominį planą dau
gumas amerikiečių laiko išmin
tingu, ir sovietams jį atmetus, 
amerikiečiai ima įsitikinti, kad jų 
pikčiausi įtarinėjimai pasiteisina.

Tarp optimizmo ir pesimizmo
Bevinas, liepos 23 d. kalbėda

mas Britų-Olandų draugijos pus
ryčiuose, ramino: „Dabartinė pa
saulio padėtis labai sunki, bet aš 
prašau jus nebūti perdaug pesi
mistiškais.“ Don Iddon, „Daily 
Mail“ korespondentas New Yorke, 
rašo, jog Bymes visiškai nesutin
ka su buvusiu JAV ambasado
rium Maskvoj Williamu Bullittu 
ir žinomu komentatorium Walter 
Lippmannu, kurie laukia naujos 
sovietų vokiečių sąjungos, numa
to sovietus išstosiant iš JTO ir 
„laiko galimais naujus išdavimus 
ir agresiją“.

Iš antros pusės, anot Joseph 
Alsop („New York Herald Tribū
ne“) „gen. de Gaulle esąs taip 
įsitikinęs, kad bus karas tarp So
vietų Sąjungos ir Vakarų, jog jis 
jau studijuojąs Rytų Europos te- 
reną ... Pranešama, jog vokiečių 
pavojų jis jau esąs linkęs laikyti 
mažesniu už sovietų. Dėl to jis, 
sakoma, esąs pasiryžęs daryti 
nuolaidų dėl Vakarų Vokietijos 
patvarkymo, kad tik Prancūzija, 
Jungt Valstybės ir D. Britanija 
galėtų eiti išvien“.

Prancūzų „Epoąue“ politinis re
daktorius Albert Mousset stengia
si į šį klaikų klausimą pažiūrėti 
blaiviai ir šaltai: „Mes kol kas 
netikim, kad dabartinė 
padėtis fatališkai turė
tų būti išspręsta jėga. 
Praeitas karas dar per arti mūsų, 
kad tarp atsakingųjų žmonių ga
lėtų būti tokių bepročių, kurie ti
kėtų, kad naujas karas likviduotų 
ką kita, o ne tai, kas dar yra likę 
iš mūsų civilizacijos. Bet ir karo 
grėsmės pakanka pakrikimui pa
saulyje palaikyti.“

' Lenkijos „būti ar nebūti“
„New York Times“ korespon

dentas Lenkijoj ne vienintelis 
praneša, kad „tą nelaimingą šalį 
slegia visuotinė pilietinio 
karo baimė... Kraštas verda 
nepasitenkinimu ir smurtu, ir 
kiekvieną momentą gali prasi
veržti atviras maištas.“ — To pa
ties laikraščio vedamajame sako
ma, jog „opozicija komunistiniam 
Lęnkijos režimui yra tokia at
kakli, kad, nepaisant jos laikraš
čių uždarymų ir lyderių suėmimų, 
Mikolaičiko liaudies partija refe
rendume surinko 40 proc. Šian
dien lenkai stovi prieš dilemą, 
prieš kurią yra atsidūrusios visos 
valstybės sovietų pasieny: jeigu 
jie išsirinks vyriausybę, kokios jie 
tikrai nori, tai dabartinis režimas,

Lietuviškieji DP vasaros gamtoje
V. Račkausko nuotr.

Maskvos remiamas, neleis jos į 
valdžią. Jeigu gi iš antros pusės 
bus tam pasipriešinta, sovietai 
tikriausiai įsikiš, ir lenkai nebe
teks nepriklausomybės, kurią jie 
šiandien turi kad ir tik iš vardo. 
Pasirinkimas yra — būti ar ne
būti. Padrąsinamieji va
karinių valstybių žo
džiai padėties negali pa
keisti.“
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